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DECRETO. 

Tundo-nos representado Luiz Augusto Rebello da 
Silva, d' esta cidade de Lisboa, que estava resolvido a 
publicar a historia da vida de alguns Santos, e que 
na conformidade da disposição do Sagrado Concilio de 
Trento lhe Nomeassemos uma commissão de censura 
previa, a fim de que as doutrinas relativas ao dogma, 
disciplina e moral christã sejam escrup~osamente exa-
minadas e approvadas antes de publicadas; e atten-
dendo Nós a tao justa sapplica, e louvavel zélo ·ao 
supplicante, Encar.regâmos do previo exame da refe-
rida HISTORIA DA VIDA. J)OS SANTOS os reverendos co-
negos da Nossa Sé, Cicouro, e Ferrão, e o reverendo 
prior e Examinador Synodal Frazâo; e Aathorisâmos 
a publicação das doutrinas que forem examinadas, ap-
provadas, e rubricadas pelos referidos censores. 

Daéto na nossa residencia de S. Vicente ele Fóra, 
aos 12 de julho de. i8õ3.= G. Cardeal Patriarcha.= 
D. Antonio da · Tt·itidade de Jiasconcellos Pereirn de 
M.ello . . 



CENSURAS. 

" 
Teoho visto por commissão especial de S. Em.4 o 

Sr. Cardeal Patriarcba o primeiro tomo dos= Fas-
tos da lgreia, Historia da Vida dos Santos, Omamen-
los do Chrislianismo =por o Sr. Luiz Augusto Rebel-
lo da Silva. Na leitura reílectida d'esta obra nada te-
nho encontrado, em que possa recahir censura eccle-
siastica; em. tudo sim acho merecido o louvor. N'esta 
obra o lllustrado auctor parece ter em vista satisfazer 
a uma grande Mcessidade do nosso paiz no ponto de 
' 'ista de progresso em leitura .religiosa; e o plano en-
cetado promette esta satisfação, que felizmente appa-
rece realisada n ·este primeiro tomo. 

Dar a ler as acções, que o christianismo tem archi-
vado em seus fastos desde o Evangelho do Redemptor 
dos homens, e fazer uma descripção, em que o mundo 
profa[lo appareça, para deixar ver o seu contraste em 
frente da Religião, que tem por fim reconstruil-o para 
o moralisar, é o termo, a que se dirige esta obra, e 
q~ie chegará a· conseguir, se for eoncluida em harmo-
ma com o seu começo. 

Além da elevação e belleza do estylo, com que o au-
ctor sabe fazer esta óhra sobre maneira agradavel aos 
leitores, ella apparP.r.P. P.m toda a analyse dos factos 
relatados cheia d' uma força de idéas, -que põe os lei-
tores, ·muitas vezes n'um só lance de vista, a par as-
sim de toda a expressão moral do facto, como da har-
monia inteira, que o relaciona ao estado presente das 
vantagens da sciencia, ~ das exigencias da epocha. 

É assim, que a· historia do Evangelho .se acha pre-
cedida da exposição rapida é colorida 'das relações . do 
principio religioso com o ser da humanidade, conside-
rado, já nas legitimas tradições do antigo Testamento, 
já na degeneração das p·aixões humanas, r~gistrada em 



cada unia das fórmas, com que o mytho orienlalista, 
ou grego, influiu na intelligencia, que se tinha desi·c-
grado . . 

No decurso d'esla confrontação, onde se encontram 
hellezas de elocução, reluz igualmente pureza de dou-
trina, que não só está a coberto de qualquer. impu-
tação, mas conserva o caracter proprio de piedade : 
eis aqui um b'ello trecho,· que o prova : 

«Levantar os olhos ao céu algumas vezes durante 
«a jornada, não é senão lembrar-nos, de que acam-
« pâmos, mas não moràmos nos sitios do desterrf?. 
«Como os israelitas cumpre-nos fitar a vista · longe, 
« e não esquecer a patria promettida. - Em llID se-
« culo assim positivo e impaciente ganha-se tudo rou-
« bando ás lidas do calculo e da ambição alguns in-
« stantes para os aproveitar conversando em espirito 

•« com o passad'o e a consciencia. Deve crcar-~e "no meio 
<<da eterna revolução, que nos impelle, um as)'lo, on-
« de a alma se recolha, e os sentimentos se melhorem . 
«Quando o imperio se dissolvia, a gruta de S. Jero-
« nymo em Ilethlem era o abrigo dos romanos <lege-
cc nerados, que sacudidos da face da terra pelo açoute 
e< dos harbaros, vinham chorar ao berço do Messias o 
e< flagel!o das nações. Hoje lemos a meditação ·para nos 
<e desviar do centro da torrente. Sem sahir de de:llro 
cc de nós mesmos é-nos focil restabelecer as forças e 
(<atenuar o impeto das paixões recorrendo á lição <l.us 
cc que ficaram yencedores nas batalhai com o mundo. )) 

Mais abai.s:.o lê-se: ccA virtude risonha acompanha- ,e 
((nos a toda a parte, amolda-se nos tempos, e cinge-
(( se ás occorrenc1as. Não se impõe, insinua-se-; não 
«castigo, sed-uz. 1> Estes bellos trechos, só indicados, 
elogiam-se! Curacterisam a doulriua de toda a obra. 

Da me~ma sorte os dirersos ramos elas sciencius up-. 
.parecem felizmente empregados nos ponlos, que lhes 
dizem respeito; mas a oslenlnçuo não se cnconlra. 

~ * 



Ao ponto que a ordem dos factos exige, a philo~o
phia entra no seu dominio. Assim as crenças dos po-
vos são devidamente avaliadas; a força exercida pelas 
differeQtes instituições ; a elevação e a queda dos im-
perios ; os caracteres internos e externos das nações; · 
seu dese.nvolvimento em relação ao estado geral das 
cousas, tudo se a_cha avaliado com o rigor logico e 
vastidão de conhecimentos, que são necessarios para 
o emprego· da philosophia da historia. E no meio dos 
erros e dos defeitos de todas as instituições humanas 
o auctor : faz reconhecer a missão divina do christia-
nismo, só apta para felicitar o individuo e a classe. 

Na exposiçâo dos factos o auctor guarda selecção 
feliz : a crítica acompanha ahi o bom g0sto. Resulta-
do da lição reflectida, n'um período curto apresenla-
se muitas vezes o quadro de uma longa epoc.ha ; e a 
sua apreciação philosophica _ suppre a narração min~1-
ciosa de particularidades, que costumam cansar e dis-
trahir os leitores.· 

A clescripção acurada dos sítios, onde os quadros 
historicos foram representados, offerece aquellas va-
riedades, que prendem as attenções, generalisando os 
conhecimeiitos; e que lisonjeiam o gosto pela ame-
nidade. ~ 

Finalmente a jpdiciosa distincção, que o auctor faz 
das fontes, d' ondé tem ex.trahido as variadas noticias 
referidas na sua obra, tem-lhe facilitado o meio de 
apresentar sem perigo da crítica, em seguida aos fa-
ctos incontestaveis da historia, as pias crenças, e mes-
mo as tradições populares, que cumpre serem rnco-
nhecidas na sua propria cathegoria, para se não con-
fundirem, só pela noticia vaga, com aquillo, que faz, 
propriamente dita, ~veracidade da historia. 
· Ao meu vêr, pois, muito tem o. lucrar a inslrucção . 
religiosa entre nós com a publicçição dos Fastos da 
Igreja. O illustraclo auctor revela-se animado das as .. 



·pi rações nobres, que a fé e a sciencia produzem 110 

coração do homem durante o verdor da idade ; elle 
não deixará de continuar a sua excellente obra em 
toda a ligação barmonica com os princípios, que se 
tem proposto; a igualdade do primeiro tomo, que vae 
apparecer no publico, offerece d'isso a melhor prova. 

Esta é . a minha opinião expendida em cumprimen-
to da ,commissão, de que S. Em.ª se dignou encar-
regar-me por Decreto de 12 de juiho de 1853, no-
meando-me censor ecdesiastico cl' esta obra; annuindo · 
assim ao requeri1;nento do auctor, que não lhe quiz 
dar publicidade sem especial apprornção do Ordinario. 

Lisboa, 10 de novembro de 185'i.. 

José Maria da Silva Ferrão ile Carvalho .lllárte11s. 

Havendo lido com a devida atlenção e go~Lo parti-
cular o primeiro tomo · da obra,- que tem .por titulo 
=Fastos da Igreja, Historia da Vida . dos Santos, Or-
namentos do Christianismo =que dá á luz o seu illus-
tre aucLor o Sr. Luiz Augusto Rebello da Silva, me 
lembrou aquella sentença de Seueca dirigida a Lucil-
lo: - e< Accepi librum twun, qu"i tanta autem dulcedi-
ne me tenuit et Úaxil ut iUwn sine ulla dilatione per-
legerem. >i Como a ma teria d' esta obra é sublime e 
elevada, apresenta o auctor tanta clareza na dicção~ 
elegancia no estylo, pureza na doutrina e bous costu- . 
. mes, que quanto mais se lê, mais o espírito se delei-
ta. Já o fecundo eugeoho do Sr. Rebello da Silva lo-
gram entre os homens illustraclos especial prerognliva; 



mas producções d' esta natureza, com que a sociedade 
chrislã 1 ucra tantos fructos para a alma, e hellezas · 
para o entendimento, lhe grangeiam tamanha distinc-
ção, que a justiça nunca sabe negar. 

Quem ler este primeiro tomo, em que se desenvol-
ve o plano, que o illustrado auctor ·se propõe seguir, 
conhecerá, pela profundidade e solidez dos alicerces, 
quam magestoso e enriquecido de pedras preciosas fi-
cará o edificio, quando chegue a concluir-se. Aqui não 
apparece a ostentação, poré.m sim manifestam-se as 
galas naturaes da sciencia historica. e da critica plli:-
losophica do seculo, relatando os factos com urria ana-
lyse tão segura, que o espírito fica tranquillo sobre a 
sua veracidade. 

O que merece particular attenção, é o quadro, em 
que o ·auctor faz aµparecer o estado do mundo antes 
da vinda do Messias. N'elle se pintam com vivas co-
res, em asfümptos de religião e costumes, os desva-
rios do entendimento, ainda dos homens mais quali-
fi cados de verdadeiros sabios, a devassidão e toda a 
qualidade de crimes, a que o coração eslava haLilua-
do, para servir de claro contraste á reformação g~ra l , 
com que o Divino Redemptor hav ia de felicitar o ge-
nero humano. · · 

Pela mesma fórma, ·as descripções dos Jogares, on-
de se praticaram esses factos' estrondosos, d.e que fo l-
ia o Texto Sagrado do antigo e novo Testamento, parn 
prova d.a div indade do principio religioso e moral, são 
traçadas com pincel tuo habil e tanto ao natural, que 
mais parece estal-os vendo, do que descriptos no pa-
pel: por isso a sua leitura é suave e amena, bem si-
rnilhante ás aguas cristalinas que nascem das fontes 
puras, que desafiam e avivam o appetite. 

Escreve po is o auctor o primei1;0 tomo da obra, , 
que pretende continuar (praza aos cé~1s que nenhum 
inconveniente o afas te d' este jus lo e santo proposi to 



para gloria de Deus «:i ~a sua Igreja, e proveito da , 
sociedade) com vozes tão apropriadas, elegancias tão 
vivas, com phrase tão pura, tão rica e cheia de eru-
dições, que cada palavra é uma joia, cada petiodo um 
thesouro. 

Tal é o juizo que formo d' esta obra, em observan-
cia -do Decreto, que o Senhor Cardeal Patriarcha hou-
ve por bem mandar expedir em 12 de julho de 1853, 
nomeando-me censor ecclesiasti.c-o d' ella. · 

Lisboa, 12 de' novembro de 18õ3. 

O Prior Manuel Frazão . 

• 





INTRODU~CÃO. 

Sta firmus velut incus qure verberatur. 
!GNAT. AD PoLvc. · 

EscREVENDO a vida dos Santos emprehendemos uma 
obra, que não passará sem reparo no juízo de muitos. 

O assumpto é religioso; e ha quem se glorie ainda 
de figurar como sectario da impiedade philosophica. 

O espirito de Voltaire não passou de todo, apezar 
de extincta a sua epocha. A irrisão picante, mas su-
perficial, dispensando de re!lectir, attrahirá sempre 
mais do que o exame ·uecessario para fazer justiça ao 
testemunho de tantos povos, e á opinião de tantos. 
sabios. 

Custa menos a acerar um epigramma, do · que a 
ouvir ~ verdade, e a buscai-a ! 

No seculo actiyo e questionador, em que vivemos, 
todas as theorias têem comparecido no tribunal da 
discussão ; e as crenças religiosas, como os principios 
sociaes, no grande auditorio das nações, achafam ze-
losos defensores, e ardentes adversarios. Desde a di-

1 
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' vindade de Christo até á tmidade da Igreja, tudo se 
contestoú e tudo se accommetteu. Empregaram-im as 
armas mais oppost.as ; assestaram-se todos os sophis-

. mas ; chamaram-se de soccorro os antigos e os mo-
dernos auxiliares. 

O fim era arrasar: pela base o que uns accusavam 
de servir de ohstaculo á civilisação, como vinculo de 
auctoridade imposto pelo calculo; e o que outros re-
presentavam como feia sombra de superstição; impro-
pria da dignidade da intelligencia, e entretida para 
nutrir o estacionamento e os ahusüs . . 

Os antagonistas ·mais implacaveis da fé e do saccr-
docio tiveram succes.sores; as objecções renovaram:-se; 
e a philosophia de algumas escolas, orgulhosa com a 
sciencia dos seus livros, não poupou esforços para aba-
ter a cruz do n'leio da sociedade, declarando-a emble-
ma de erro e fingimento. Os golpes foram frequentes; 
os inimigos incansavei·s ; a guerra variada na tactica 
e nos contendores. 

Mas o pó d' estes combates nunca subiu duas linhas 
acima da terra ; -a voz dos inimigos, como um sôpro 
debil, não ·soou ·longe ·dos seus labios; e ás asserÇões 
audazes -dos mundanos redarguiram os monumentos 
da · Igreja, as asserções fosuspeitas da historia, e o 
consenso da humanidade. 

Derrubado o altar, fechados os templos, e mudas. 
as consolações espirituaes, viu-se que nãda ficava para 
animar a: vida nas tribulações, ou para a conter nas 
prosperidades. Percebeu-se, que faltando o vinculo mo-
ral aos actos ·da consciencia, e apagada a Juz do céu, a 
vontade e o coração haviam ele precipitar-se e de per-
cler-se. O que lhe_s restava para se dirigirem? Sómente 
as .paixões, e os appetites ! Para onde podiapi levantar 
os olhos, recluzido ao berço e ao tumulo o principio 
e o termo de todas as fadigas? Quando a chamma di-
vina ela immortalidacle se não eleva a-cii:~a da sepultn-. 
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ra, o que exprime ella senão o aniquilamento physico? 
Tirada a missão de Christo e a boa nova, a espei:anç.a 
foge, a a1ma entra em trevas, e a· existencia fica sem 
explicação. 

A religião catholica não é de hontem ; os detracto-
res actuaes 'não são mais poderosos que o~ antigos ; 
o que se argumenta hoje foi dito B.ontem ; e apezar • 
d' isso o dogma prevaleceu; a fé conquistou palmo a 
palmo o ascendente; e o Filho do Homem co_nhecido 
e adorado viu o joelho dos Cesares curvar-se diante 
da sua corôa de espinhos. Uma revolução immensa 
consummou-se pela influencia da verdade ; o J upiter 
de Roma, e os ídolos de Epheso, não cahiram pelo 
impulso das armas, baquearam por effeito da persuasão. 

Triumpharam os pobres e humíl~es sem guerra ; !!-
austeridade matou o fausto ; a ,paciencia venceu o or-
gulho ; o soffrimento desarmou a crueldade. O impe-.. 
rio de Augustó e de Vespasiano (e e'ra quasi o mun-: 
do !) abjurando a. idolatria, saudou a nova Lei; a re-
generação do homem e a 'transformação da sociedade 
partiram unidas .do Jogar do supplicio, d' onde Jesus 
abriu os braços ás nações. , 

O sangue dos justos fecundou a palavra; a constan-
cjµ na dur gerou a -victoria; e os barharos do amphi-
theatro, os insultadores da virtude, os algozes da in-
nocencia, assombtad.os com o· espectaculo novo, con-.i 
vertiam-se clamando que só Deus podia inspirar a for-
ça de padeêer por elle, abençoando a 'morte. -

Sem exceder os limites naturaes do assumpto é li-
cito affirmar que nenhuma historia offerece ao espi-
rito, ao sentimento, e á imaginação lances mais bel-
los, nem mais affectuosOS! Sem alarde pode dizer-se, 
que 4esenhando a physionomia dos varões escolhidos, 
que supportaram o pezo da luta nos tempos de afilie-: 
ção, o pincel ha de abraçar magnificos paineis, e sce:-
nas de profunda lição ! 

1 ·~ 
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O Christianismo conta diversas idades, cada uma 
cl' ellas dominada por seu aspecto ; mas a expressão 
que as caracterisa, resumé-se nas acções dos homens 
venerado.s rra Igreja por Martyres e Confessores da fé. 
O mundo moderno descende do calvario ;. a sua ori-
gem foi na raiz da cruz; mais tarde ou mais cedo os 
povos, que o formaram, vieram ali fundir-s.e e rege-
nerar- se. · 

Pagãos, nazarenos, e barbaras, todos corretam. ao 
mesmo ponto, servos do braço invisivel que os guiava! 

O pagani&mo, interiormente devorado pela lepra da 
dissolução, não se oppoz senão para tornar esplendida 
a exaltação do Evangelho. Os invasores do norte, cu-
hrindo ·a superficie elo imperio, não o innundaram se-
não para darem o ser ás modernas nações com-os tro-
ços desmembrados do , corpo romano. O pol);theismo 
não se rendeu senão quando a sociedade antiga tocou 
o ultimo passo dá sua carreira. Resistiu até gastar a 
derradeira gota de sangue corrupto, que lhe girava 
nas veias! 

Já na <lecadencia, a tentativa de Juliano veiu attes-
ti:tr que o mais habil antagonista era impotente, e não 
podia coegir a razão humàna a retrogradar. Os barba--
:ros, conquistadores pela espada, são conquistados pela 
verdade; e dos· escravos, que levam em ferros, rece-
bem a primeira luz religiosa .. No meio do terr.amoto, 
com que <lesaba tudo, seguro e forte, -porque é eter-
no, o Christianismo vence as heresias, os seculos, e as 
ruinas. De tantas 'monarchias, de tantas seitas, de tan-
tas raças só elle obrevive. · 

A sociedade velha desapparece; os elementos da fu-
tura .harmonisam-se ; a lingtta dos dominadores per-
de-se na rudeza e na distancia ; mas a promessa de 
Christo 'atravessa triumphante, até firmar em Roma a 
cadeira dos Apostolos, e em S. Pedro o capitolio da · 
Reclempção ! 
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Taes .são os factos. O que era fallivcl e humano, pe-
receu ; o que vinha de cima e eslava promettido, ain-
da permaneêe e rei na ! 

A palavra de Christo «Eu não vim trazer ao mun- . 
do a paz; mas a espada!» justificou-se. Os povos di-
vidiram-se ; as raças combateram-se ; os colossos dis-
~olverani-se ; e a unidade moral não se obteve senão 
pela alliança da Igreja. 

Para os homens se unirem na mesma esperança foi ' 
necessario ·que o paganismo expirasse; e sendo o culto 
do Estado, a pedra angular da estabilidade, e a su-
perstição mais risonha ao vicio, ligado por tantos la-
ços, vacilou, ·sacudiu-se, e foi eliminado quando bateu 
a sua hora! 

As eras do Christianismo stH':cedem-sc co.mplctas no 
sentido e no desenvolvimento. A era .evangelica segue-
se a dos l\fartyres, compondo· a idade heroica. A epo-
cha lheologica precede a política, antepondo a discus~ 
são acfüa do dogma e elo preceito á inlluencia ela uni-. 
dade pontificia. Depois · temos os tempos philosophicos; 
e ·n' estes a critica, pedindo subsídios ao saber, ao cora-
ção e á consciencia, provou pelo exame e pelo senti-
mento quainto negava o orgulho dos sophislas, cegos 
com o fumo das noYidades, e possuídos do arrojo de 

·escalarem o céu, cm batalha com o Altíssimo ! 
Admiraveis rasgos os da primitiva Igreja! Grandes 

epochas aquellas, em que um Tertulliano, o Bossuet 
da antigiiidade, dizia, dirigindo a Apologia aos per-
seguidores: 
. « Qs mouros, os marcomanos, os proprios parthos, 
«qualquer nação que seja, reduzida ás suas fronteiras , 
«será mais numerosa por ventura, elo que uma naçuo 
«(a cbristã) que rião conhece estremas, porqu13 abraça 
«o universo? Apenas somos ele hontem ;· e cobrimos 
(( tudo; cidades, ilhas, castel!os, aldeias, tribunaes, cam-' 
e< pos, tribus, clecurias, paço, senado, e · f óro ; o que 
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cc vos cedemos é- o templo, porque não devemos entrar 
« n' elle ! >) 

e< J uJgaes que não poderiamos fazer a guerra-, nós 
« que nos deixâmos matar, se urna das maximas da 
« nossa crença não fosse : ser melhor morrer do que 
« assassinar? Mesmo sem armas, sem sublevações, não 
« havia o meio efficaz de vos combatermos, separando-
« nos de vós? Se esta multidão : os desamparasse, re-
c< fugiando-se em alguma ·região remota, a perda de 
« tantos cidadãos de todas as classes desacreditava o 
e< governo e era um castigo grande. Teríeis horroi: da 
« solidão, do silencio, e do espanto do mundo, que 
~< pareceria morto. Buscarieis su~ditos, e acharíeis mais 
<< inimigos do que cidadãos. O que fai actualrnente 
« que os inimigos se julguem poucos é o numero dos 
<e christãos ! )) 

Era em 217, no principio do terceiro seculo. Em 
cento e cinooe~ta annos (pouc·o mais) os progressos da 
Lei revelada tinham chegado tão longe que já se ex-
clamava em presença do jugo imperial! « a solidão em 
que vos deixasse a sahida dos fieis seria o vosso cas-
tigo!» As raizes da arvore de Christo tinham crescid0 
tanto, que rebentavam no fóro, no paço de Cesar, no 
seriado, em toda a parte ! 

Para uma revoluçã,o, pacifica nos meios, heroic~ na 
oonstancia, e tão efficaz na acçlio, assim se diffundir, 
domando a soberba e a ambição, desenfreadas contra 
clla, e as seducções do fausto e dos prazeres, lisonjei-
ras dos sentidos, que sacrificios foram necessarios, que 
paciçncia nos padecimentos, e que ardor nas palavras 
attestaram a sua _ virtud~ ! Que testemunhas vivas da 
verdad'il não eram aquelles primeiros enviados de Je-
sus, servos da Sua missão, ministrQS do seu amor, e 
confessores da · sua fé ! 

De Jerusalem a Roma, da Europa e da Asia até 
f\ Africa, a hoa nova foi l~vada ao conhecime11to de 
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todas as nações. Ao lado do mundo decrepito, cuja 
agonia se coroam de flores, cujo suspiro final se ex-
balou entre aromas e clevassiclões, passavam, pobres, 
humildes, e sós, os discipulos do Nazareno, victinías 
consagradas á ferocidade do povo-rei : alvos da ca-
lumnia e da zombaria dos principes· e dos falsos sa-
bios ; objectos de horror para a plebe, acostumada a 
vel-os morrer para seu deleite como criminosos, in-
dignos de compaixão. 
, Qual era o crime d' clles? A confissão da verdade. 

De que dclicto os accusavam? Da firmeza de conscien-
cia ! Porque padeciam? Pela liberdade da palavra ! 

Desligados elas affeições, das honras, e dos laços, 
que avassallam, uma voo ele cima chamava-os, e sem 
hesitar, largavam tudol. e pegavam na sua cruz. Pere-
grinos, votados á amargura, n'um ecúleo, nos jardins 
de Nero, ou debaixo do golpe de cutello dos· verdu-
gos, não sentindo a dôr, e não temendo a angustia, 
anteviam o paraizo entre os tormentos ; com as sau-
dades do céu não desejavam senão a brevidade tla 
existencia mortal, que era o seu desterro. 

Os velhos inclinados para o tumulo, as creanças fa-
ceis ele distrahir e assustar, as donzellas a e.ruem é do-
ce e mimosa a vida, no pretorio dos juízes, em pre-
sença dos proconsules e sacerdotes, recusavam culto 
e incenso aos. ídolos, eÃ"Clamando com o espírito cm 
Deus: cc sou christão ! » A esposa não seguia O- 'esposo; 
o filho não cedia ao pae ; o irm~o não abalava o ir-
mão: No meio ela familia, e no seio da sociedade, a · 
crença de· uns, e a idolatria de outros, separou os ra-
mos do mesmo tronco. 

Quando se elevou assim, antes ou depois, o coraqão 
humano? Quando brilhou a Yirtude com esplendor 
igual? Que espectaculo instructivo e nobre, que pos!)a 
comparar-se a este, apresentam as paginas elos annaes 

. historicos? Houve mais gtancleza moral em Socrales 
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do que nas donzellas, entrando castas e puras para o 
circo, como se , as esperasse um esposo desejado? O 
desprezo da morte, que tornou glorioso o nome de 
Codro e de Cursio, e o supplicio dos philosophos foi 
excedido pelos mais humildes entre os christãos .. San-
ta Perpetua, Santa Felicidade, S. Cyprianno, S. Poly-
carpo, e innumeravt;Ji,s outros, padecendo pelo Evange- · 
lho sem concederem á vida um suspiro, nem á carne . 
um gemido doloroso, não dizem mais a favor da ida-. 
de heroica da Igreja, do que este ou aquelle exemplo 
do orgulho da sabedoria prophana, ou do enthusiasmo 
da patria antiga? · · 

E nos resultados? A conquista de Alexanqre, ephe-
. mera como a existenoia do homem, dominou com a 
lançá tantos.povos, como Christ9 conquistou com a Pª-: 
lavra? O poder de Cesar, pro.strado pelo pnnhal de al-
guns conspiradores diante da estatua de Pompeo, pode 
medir-se .com a auctoridacle de uma religião que não 
cessa de vencer até assentar no capitolio o -seu chefe 
visível, superior aos reis e ás nações, cl(')scenclente hye-
rarchico ele Pedro, o pescador ele Genesareth, e Viga-
:r-io ele Jesus, o crucificado dos .romanos?!· Quai)do s·e . 
origihou por esta forma de rudimentos obscuros um 
triumpho assim universal? 

Com todos e com tudo contr-a si, e só. alguns po-
bres e ignorantes do seu lado, o imperio cahiu-lhe 

. aos pés ; os conquistadores do . imperio auorar.aín-na ; 
e em dezenove seculos a sua Igreja, abraçando o mun-
do,. hão ha região . aonde · não tenha uma porta para 
os fiei~, · não ha povo aonde nâo mande uma voz pari\ · 
os ensmar. 

Desde S. Pedro e' de S. Paulo, os primeiros elos 
Apostolos, até aos missionarios, que o ardor da ca-
ridade entr.anha ·nas florestas da America, aonde nos 
apentam reunião ig1ial de oradores eloq1:ie:ntes, de al-
mas fortes, e ele solitariQs sublimes ? nesde a auste .. 
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ridade dos eremitas <la Theba'ícla até á prégação dos 
padres da Companhia, aonde nos mostram varões mais 
lidos nas artes e sciencias, mais desapegados de . si e 
da terra, mais firmes no padecer, mais promptos na 
obediencia, emfim menos homens pelas paixões? 

Poderosa .e influente na queda das velhas monar-
chias, e na formação das nações modernas, a crença 
· catholica acompanha o homem e a sociedade desde o 
berço. Por isso a historia da Igreja em um sentido 
pode considerar-se ·a historia intima do espírito hu-
mano desde Christo. 

Sem confundir pontos diversos, e sem conceder aos 
successos civis e militares o logar devido ás acções dos 
Mestres e Confessores, levados pela · natureza da obra 
ao primeiro plano, o fundo e as segundas perspectivas 
precisam de tomar a· côr dos tempos. Ficaria inintel-
ligivel e escuro tudo se ao influxo da persuasão não se 
aggregassem os homens e os acontecimentos, nos quaes 
impoz o sêllo. Omittir o que estava antes, seria escusar 
a pintm:a exacta do que veiu e se transformou depois. 
Os usos e costumes, a policia e as artes, a organisa-
ção do despotismo imperial, e os ritos e leis dos bar-
baros invasores, não podiam supprimir,..se sem afogar 
em sombras todos os horisontes. 

É por isso que em esboços, rapidos sim, mas quanto 
possível fieis, havemos de incluir a physionomia das 
differentes epochas, dando uma idéa succinta d'ellas. 
Diremos porém sómente o indispensavel, evitando as 
digressões superíluas. A proposito de Santo Agostinho, 
ele S. Jeronymo, ou de~S. João Chrisostomo, por exem-
plo, não inyadircmos os domínios das sciencias philo-
sophicas, nem nos enredaremos nas · clifficúldades da . 
polemica theologica. Era virar as costas ao verdadei-
ro rumo. 

Sem descer á analyse das controversias dos Douto-
res e ao exame rigoroso dás seitas e heresias não é 
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tão difficil, como se erê' á primeira vista, tomar os àn-
.gulos a pliysionomia geral dos successos, descrevendo 
o C!lracter litterario de 'cada seculo, é conformando pe-
los lineamentos a expressão das fi.guras, que tê'em di-
reito <J demorar o pincel· historico. 

A vida de Jesus Christo, e dos Apostolos abrirá o 
livro. Ao l\'Céstre e aos primitivos Discipulos cabe o 
.primeiro logar por todos os motivos. Dos Martyres, 
dqs Confessoii:ls, e dos Santos Padres, (cada qual ,se-
gundo a sua era) far-se-ha na oecasião devida a com-
memoração conveniente, preferindo sempre· os grandes 
vultos, e não se invertendo a ordem chronologica, isto 
é, a gradação dos acontecimentos nas referencias d~ 
umas a outras epochas. Por este methodo, sem escra-
vidão ás datas, salvam-se as obscuridades d·as transi-
ções abruptas; concilia-se a)iberdade com a deduc(~ão; 
e ha o meio facil de sustentàr no tecido um trama que 
não_ quebre, nem afrouxe por falta.de cqhesão. 

A medida que os tempos o pedirem, serão 'celebra-
dos os .instituidores das ordens religiosas, e os varões 
distinctos por $anti_dade. A sua missão foi tão nobre, 
o seu espírito ardeu tão puro no amor de Deus e do 
proximo, a sua dedicaçã9 ás sciencias e ao ensino, le-
gou _ a todas. as gerações thesouros tão preciosos d.e 
saber, de paciencia, e de abnegação, que esquecel-os 
.era c_ommetter um crime de leza-razão e · leza-historia ! 

Milicia dedicada á penitencia, por alguns abusarem, 
seria harbaro condemnar a virtude e a gloria de mui-
tos. Se houve quem se desviasse do estreito caminho 
da austeridade, despregando. ·ª vista do céu e baixan-
do-a para os interesses da terra, os innocentes e os 
justos remiram a culpa a preço de . sangue no teste-
munho da verdade, á custa de lagrimas e ~ortifica
ções no retiro dos claustros, pelo exercício fervoroso 
da caridade, soccorrendo. os desgtaçados. A balança . 
para ,ser exacta deve pezar tambcm o exemplo e· os 
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trabalhos dos solitarios, que levantaram a sua Thebai-
da no meio do mundo, e cujos dias de meditação e 
boas obras estão unidos ao desenvolvimento da civi-
lisação, .á defeza dos opprimidos, e á luta contra todas 
as tyrannias. 

E inutil accrescentar, que os santos portuguezes, 
esmalte da piedade d' estes reinos, merecerão especial 
cuidado. Muitos adormeceram no seio de Deus, pas-
sando da oração e dos cilícios para a sepultura; a vida 
d' estes é como as paizagens risonhas e amenas, . igual 
e tranquilla ; embalsamada pela fragrancia das virtu-
des, e serena pela calma das paixões. Outros (e não 
são menos do que os primeiros), mestres e . prégado-
res, peregrinos como os Apostolos, pers~guidos como 
ell\:)s, semearam a palavra de Christo nas remotas re-
giões, ouvindo rugir o tigre nos palmares da Asià, 
ouvindo bramir o leão nos desertos de Africa, e pa-
gando a verdade e o amor com o sangue das veias, 
cortadas pelas frechas dos indios, ou rotas pelos tra-
tos ' elos barbaros. 

Escriptores eloquentes como Lucena e Fr. Luiz de 
Sousa, chronistas imaginosos como Fr. Bernardo de 
Brito e o padre Telles, . tocaram de todas as graças 
elo estylo o colorido d'_esses quadros, aonde a helleza 
moral se realça com a pintura ele' gentes diversas e 
costumes estranhos, com as magnificencias· de uma 
natureza virgem, e com o espectaculo sublime de al:.. 
mas heroicas a quem a dór e o infortunio encontram 
fortes para padecer, zelosas para servir, e resignadas 
para susterem sobre os hombros martyrisados o im-
menso pezo d' aquella cruz, que por fres vezes fez pór 
o joelho no chão ao Filho de Deus na via ·dolorosa 
de Jerusalem até ao Golgotha ! . 

Nãó se julgue que esta leitura, ainda encarada pelo 
aspecto litterario, seja menos instructiva e mei10s agra- · 
cl1wcl, elo r1ue o enxame de maus livros, em que o 
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espírito e o gosto se depravam. O que a tem tornado 
.pouco accessivel é a aridez introduzida, a pretexto de 
estylo ascetico, em diversas obras especiaes. 

Ignorar os actos e os successos, que exaltam a re-
ligião de nossos paes, e a crença de nossos filhos, e 
ao mesmo tempo correr avidamente atraz das diver-
sões licenciosas e de fahulas sem merito, nem honra 
-o coraçã9, nem justifica a intelligencia. 

Para todos os gen"eros ha Jogar em uma bihliotheca 
escolhida ; a alma pode voltar-se sem erro para toda 

.a especie de distracções honestas. Sómente deve evitar, 
que nutrida apenas de folhas frívolas, ou venenosas, 

. não tome a côr d' ellas, precipitando-se na apathia e 
na insensibilidade, á força de se embeber em quadros 

-falsos, e em scenas violentas. 
O estudo comparativo dos homens notaveis pelas 

:virtudes é um dos mais fecundos. Na convivencia dos 
.varões apostolicos, respira-se uma atmosphera pura,, e 
.socega-se momentaneamente do ruido e das fadigas 
da viela quotidiana. Levantar os olhos ao ,céu algumas_ 
vezes durante a jornada, ' nãq é senão lembrar-nos ele 
que acampâmos, mas não morâmos nos sítios do des-
terro. Como os israelitas cumpre-nos fitar a vista lon-
ge, e ·não esquecer a patria promettida., , 

En~ um seculo assim positivo e impaciente, ganha-
se tudo rouháildo ás lidas do calculo e da ambição al-
guns instantes par~ os aproveitar conversando em es-
pírito com o passado e a consciencia. Deve crear-se no 
meio da eterna revolução, que nos impelle, um asylo, 
.aonde a alma se .recolha, e os sentimentos se melho-
rem. Quando o imperio se dissolvia, a gruta de S. Je-
ronymo em Bethlem era o abrigo dos romanos dege-
nerados, que sacudidos da face da terra peío açoute 
elos barhal·os, · vinham chorar ao herÇo do Messias· o 
.flagello das nações. Hoje te~os a meditação para nos 
desviar elo encontro da torrente. Sem sahir de dentro 

,' 
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de nós mesmos é-nos facil restabelecer as forças, e 
atenuar o ímpeto das paixões, recorrendo . á lição dos 
que ficaram vencedores nas batalhas com o mundo. 

A razão, a auctoridade e a experiencia são çonfor- · 
mes, recommendando os modêlos de santidade para 
nos dirigirem nas perplexidades e nos trabalhos. Se 
aos políticos e guerreiros ·-0fferecemos como estimulo· 
a-historia dos estadistas, e o retrato dos. genéraes, ao 
homem interior o exemplar que deve propôr-se é o· 
dos grandes vult9s, qÚe edificaram a sociedade com a 
palavra e com as obras. Aprende-se mais em uma -
hora pela admiração (n'estes casos) 1 do que em mui-
-tos dias descarnando a austeridade elos preceitos. 

A virtude risonha acompanha-nos a toda a parte, 
amolda-se aos tempos, e cinge-se ás occorrencias. Não . 
se impõe, insinua-se; não castiga, seduz. o mesmo 
amor proprio, longe de se irar, busca-a pelo agrado. 
A desconfiança das paixões adormece ; a boa estrada 
não se enche de espinhos e de passos íngremes, nem 
se cobre de nuvens de tristeza ; o exemplo vae com-
nosco, adoçando tudo'- captivando o coração pela éffi-
cacia das acções, e deslumbrando os olhos pelo enlevo · 
da formosura moral, ou pela vista admiravel das per-
spectivas espirituaes. 

· Por isso S. Paulo dizia aos hebreus: ccLembrae-vos 
dos prelados que vos fallaram a palavra de Deus para, 

·considerado o fim da sua conversação, lhe imitardes .a 
fé.» Por isso a Igreja incluía nos officios diarios a 
noticia concisa elos testemunhos ele sangue e ele con:. 
stancia. O zêlo elos pá.dres, escrevendo a vida penitente 
e heroica ele alguns santos, foi despertado por identi- · 
cas reflexões. Basta ouvir a voz ele S. João Chrisos-
tomo e ele S. Nilo para nos convencermos. 

A vida elos santos, tratada com ··á critica indispen-: 
savel, proporciona uma leitura, em que a ii:rtelligencia 
e o coração encontram sauclavel alimento, e instrucção 

\ 
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accommodada ás applicações activas. Bebidos sem rc-
pugnancia os principios justos infiltram-se naturalmen-
te; e as maximas austeras, postas em acção, e procla-
madas como refugio dos homens em epochas atribu-
ladas, penetram na consciencia, ·e gravam-se profun-
damente. Scaligero, um calvinista, nunca lia os actos 
elos martyres que não cedesse á mais intima commo-
ção. Elle proprio o confessa, accrescentando, que a al-
rna se sente mais resoluta para vencer os trabalhos, 
oontemplando o espectaculo da ,;irtude, e os prodigios 

• da verdadeira crença, 
. Depois, ligando-se os successos, e succe.dendo-se as 

scenas umas ás outras, a historia dos fortes, que de-
ram testemunho a favor da cruz, é a historia do mun-;-
do ,-istf!. das eminencias, e tomada nos momentos mais 
sublimes. Quando se poz na tela a figura ele S. Jero-
nymo, ele Santo Agostinho, ou de S. Paul.o, nãq foi 
um homem, foi uma epocha que se apresentou. -

SBm off ender a veneração do dogma, -nem a mages-
tucle da religião, respeitada a essencia no assumpto, e 
a pureza n~ doutrina, o estylo, (a côr) deve circular 
Jiyremente, animando as physionomias, e dando o ne-
cessario relevo aos factos . Ao molde, em que a virtu-, 
de entra para se fazer sensivel, seria de-ploravel tirar-
lhe a graça e os atractivos, porque a unção está no 
sentido, e não na phrase. Para fallar com esperança 
de ser escutado. é preciso uma liilguagem que não en-
fade, e que nos convide. 

Os mestres da· palavra, sustentando as discu~sões 
antigas contra o paganismd e as heresias, esmeravam 
a penna e não despresavam meio nenhum licito pa1:a · 
dominarem a alma, começando a victo1~a por seduzir 
o gosto. Como observa um dos maiores oradores cou-
temporaneos do pulpito francez, a forma e a cloquen--
cia variam segundo os seculos e a necessidade da per-
suasão. O estylo da sciencia theologica, apropriado á 
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sua gravidade, seria improprio e mal acceito ·cm uma 
obra aestinada a tornar populares os exemplos dos de-
fensores do Christianismo. 

Mas o desejo de torna~ agradavel a instrucção mo-
ral e religiosa não importa .a idéa de acceitar indis-
tinctamente quanto se colligiu sobre o assumpto, con-
fundindo a verdade com as invenções e pias fraudes . 
Não collocaremos entre os Santos senão aquelles que 
fo1 am pio postos á veneração pela auctoridade da San-
ta Sé, ou pelo menos de alguma das Igrejas particu-
lares, antes de reservado ao Soberano Pontífice o di 
•'eito de os proclamar: Havemos de acatar, como de-
vemos, os preceitos do Breve de Urbano VIII, não 
applicando a designação de Santo e de Bemaventurado 
senão com o resguardo conveniente. 

Não seguiremos no seu rigor a alguns censores, que 
alardeando severidade condemnam sem selecção todos 
os milagres. Seria ignorar que os milagres são as obras 
de Deus por excellencia, tendentes a ·ele ... var o espírito 
e o cornção dos fieis para as maravilhas do seu poder 
e para os auxílios da sua bondade. ' Mas não os omit- · 
tindo, aonde forem averiguados, contentar-nos-hemos 
com a indicação summaria, apontando as origens em 
que se poderá tomar amplo conhecimento d' elles. · 

Melchior Cano, um dos escriptores . inex0raveis em 
punir as . falsificações de ·alguns agiographos, . estabe-
leceu conselhos e regras para discernir a verdade da 
m ntira; Nas trevas que cercam ·as cousas distantes; 
a escolha e a firmeza para evitar as fraudes, são essen-
ciaes. Nem sempre mesmo os auctores originaes se 
podem considei:ar. seguros guias. A estes enganou a 
exagerada devoção; áquelles p~ecipitou a falta de exa ... 
i:ie; alguns foram subjugados pelos preconceitos; nã~ • 
poucos'"'com a sêde dos applausos e da ostentação urdi-
ram fabulás, desfigurando o tecido historico. De certo 
a Igreja não teve parte nas temeridades elos falsifica-
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d·ores, ·antes as rejeitou e prohibiu como ultrages á 
verdade ; mas a impostura e o erro, faceis de intro-
duzir-se, tanto prevaleceram por deliberado proposito, 
como por negligencia e ignorancia alheias da vontade. 

Encostando-nos ás mais solidas auctoridades, pore-
mos · o alvo em atravessar as -difficuldades, sem dar 
ouvidos ao excessivo rigor, nem á.~ 'lendas douradas' 
de novos Jacques de Voragine. Os trabalhos dos dou-
tos Bollandistas, que enriqueceram as letras com as 
Acta Sanctorum, illustradas de notas criticas e de dis-
sertações, ministram ·preciosos subsídios. As memorias 
de Tillemont sobre os seis primeiros seculos da histo-
ria ecclesiastica, e a vida dos· principaes entre os pa:-
dres da Igr.eja pelo cardeal Orsi não têem menor im-
portancia. As Acta sincera Martyrum, de D. Thierri 
Ruinart, tiradas . dos registos publicos, ou compostas 
segundo testemunhas occulares e fieis, prestam um 
soccQrro indispensavel. Os outros agiographos, a que 
havemos de recorrer, e cuja· citação se tornaria su-
perflua n' este momento, serão consultados, não esque-
cendo nunca, que a. corrente ·nasce pura dá· origem, e 
á medida que se afasta é que se turva. Aproveitando 
a imagem de um escriptor conceituado definimos com 
ella assim a critica e o pensamento d' este livro. 

Bella de si mesma, a verdade não se enfeita. de · 
ouropeis, sem perder da frescura ·e da innocencia. A 
gloria dos varões que se exaltaram, não precisa .de 
pios embustes para brilhar. Abominavel, porque im-
plica a idéa de abusar da confiança, a falsificação pelo 
absurdo não prejudica menos, do que pela maldade. 
Os maiores inimigos da fé foram os impostores ; e 
tamanha. offensa commettem os que mentem a pre-

•- texto de a honrar, como os calumniadores que pele-
jam para a denegrir. 

Se viermos ao mesmo precipício, é por não saber-
mos acertar éom o bom caminho ; e todos os nossos -
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esforços hão de convergir para nos não acontecer. 
Achâmos na religião tantos motivos de triumpho, que 
invental-os, ou recebel-os illegitimos, além do desaca-
to, equivale a um accesso de demencia. 

Jesus Christo, o verbo de Deus, conquistou o mun-
do do alto da cruz, ensinando a verdade. Os martyres 
e os confessores da sua lei viveram e morreram para 
a testemunhar. Trahil-a, ou alteral-a, não é mais nem 
menos do que desprezar o principio vivificante ·da re- . 
ligião, e o fundamento inabàlavel da Igreja. 

2 
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Ll"\7RO PRIUEIRO. 

CAPITULO PRIMEIRO. 

ln muudo er'1t, e~ mundus per ipsum facl11s 
est, et mundus enrn non cognovit. 

Ev..i.NG. sEc. JoHAN. 

SESSENTA e tr~s am1os . antes da era christã divulgou-
se na capital do imp.erio uma prophecia, assegurando 
estar para nascer o rei do povo romano. Esta per-
suasão dos sabios e do povo é attestadª- P<:?los escri-
, ptores do seculo de Augusto e da epocha immediata. 

Nos largos domínios conquistados pelas armas da · 
·republica, e pacificados pelo herdeiro de Cesar, a es-
·perança, de toda a parte procura o berço do Messias. 

A~ nações separadas da communhão hebraica sem-
pre conservam, mais ou menos confusa, a memoria da 
queda do primeiro homem, e acreditam no dogma <la 
expiação. A vinda do Mediador, filho de uma Virgem, 
enviado para recm:iciliar os homens, é annunciada J)e-

2 1'-
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los Brabmines, pelos Magos, e pelos Bonzos. A idéa 
tlu redempção· domina as civilisações antigas, e circula 
por quasi todas as seitas. Antes de Jesus baixar· ao 
mundo já ella tinha atravessado o Jordão, o Euphra-
tes, o Indus, e os oceanos, visitat1do nas azas invisiveis 
da Providencia as diversas raças e as regiões remotas. 

Na extremidade da Asia oriental, Confucio promet-
1 e o '1erdadeiro Santo, que ha de vir do occidente; e 
um dos livro~ religiosos da China diz expressamente: 
<( que deve esperar-se, e que só depois existirá a per-
feição, porque sem a suprema virtude faltará a supre-
ma lei.» 

«A gloria do seu nome (acrescenta o Tchung-yung) 
como as aguas de um oceano innundará a terra do meio 
chegando aos barbaros, .aos estrangeiros, e a todos os 
sitios a que aportam navios e aonde enttam carros ... 
Tres mil armos se aguardará o v_arão justo ; , no fim 
d' elles é a sua hora. » -

Job, o Idumêo, no córte das angustias le~'atlta o seu 
espírito, e espera o Salvador, conhee'endo que os tem-
pos ainda estâo distantes, e que 11âo é pelos .olhos da 
carne que o ha de ver, nias sim, ,depois da resurrei-
ção (1). Embora a~ epochas e os logares sejam diver-
sos ás duas tradições abraçam-se estreitamente; e pa-
1·ecem dictadas por dous anciãos .da mesma tribu. 

Em um dos seus· poemas os Jndús ensinam «que 
deve nascer um hrahmine na cidade de Sçambelam, e 
que este será Wichnú Jesudú ... fazendo reinar a ver-
dade e a justiça, e offerecendo o sacrificio ... » (2) Men-
chi, discípulo de Confucio, revelava todas as inquieta- • 
ções do coração humano, comparando a expectação ge-
ral á imp1;1ciencia das plantas murchas, quando suspiram 
pelo orvalho. 

(1) Job. CHp. 19 vers. 2o, 261 27 . 
t2) :Bata Chnstram. 
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Os mais bellos engenhos da Grecia e Roma, toca-
dos da mesma crença, tambem alludem claramente á 
transformação da sociedade por obra de um Deus. Vol-
ney e Voltaire, ciosos de negarem quanto exaltava 11 

gloria da Igreja, são obrigados a dizer, qué nas versões 
religiosas antes de Christo, apparecem repetidos va-
ticínios annunciando a vinda do Salvador em toda a 
Asia·; e Rousseau, contemplando em Platão a pi'ntun't 
dos opprohríos do .crime sobre a cabeça do Justo, (3) 
diante da imagem da summa viI1tude na affronta, ex.-
clama arrebatado: Eis o retrato vivo de Jesus Christo! 

A terna imaginação de Virgílio, tantas vezes echu 
da melancholia moderna, descrevendo as arvores fron-
dosas e as aguas susurrantes das campinas ·romanas; 
suspende um instante a voz, esquece de repente as Da-
phnés e as Galatheas pagãs, e afinando a lyra para son~ 
mais altos, rompe o mysterioso canto da quarta eclo-
ga, e no meio das pompas do metro e das magnificen:-
cias do pensamento, aponta o berço auspicioso de Üm 
filho do c·éu, prophetisado nos oraculos da Sybilla; e 
el~ito para tFazer a renova<}ãO dos terppos, a_hertas as 
portas de ouro á idade nova. 

Ultima Cummi venit jam carminis mtas ; 
l\'Iagnus ah integro sreclorum nascitur ordo : 

Jam nova p:rogeuies êrelo dimittitur alto. ' 
Tu modo nascenti puero .......... . 
Casta, fave, Lucina; tuus jam regnat Apollo. (li·) 

(3) 'l'ratado da Republicà. 
(4) A inveusivel obscuridade das allusões d'esla ecloga, se 

acaso se applicam aos successos contemporaneos de Roma, ani-
quila as conjecturas dos comrnentadores oppostos á explicação 
dos ,P~dres e de Constantino em Cesaréa. Co1~iderando-a, co-
mo testemunho da mi5são de Jesus, Lebido nas tradições ju-
daicas divulgadas em Alexandria, simplifica-se tudq pelo cou-

•' 



No anno 714 de Roma, trio ta e sete antes de Chris- , 
to (segundo a chronologia commum) o poeta que eri-
gi.u o monumento eterno da 'Eneida', entôa igualmen-
te o cantico esperançoso da proxima regeneràção do 
mundo! 

Mas não foi só o auctor das Georgicas~! Tacito, o 
annalista da devassidão imperial, chegando ao reinado 
de Vespasiano, manifesta ser quasi geral esta idéa: (õ) 
a. Era opinião de muitos (di~ elle) e ·opinião conforme 
com os velhos escriptos sacerdotaes, que o oríente ha-
via de prevalecer n' esta epocha, apoderando-se homens 
ela J udéa da direcção das cousas. >> Suetonio ·referia-se 
ao mesmo sentimento, escrevendo que reinava a per-
&'uasão constante, que o Destino marcára aquelle tem-
}JO para sahirem os dominadores dos homens da Judéa. 

Assim índios, chinas, gregos, e romanos, as n:wis · 
antigas idolatrias, as castas- mais exclusi v.as, vinham 
de toda a parte encontrar-se n' este 1wnto. A proporção 
que se avis inhava a hora, crescia a anciedade; e os ani-
mos cada vez mais perturbados procuravam anciosos a 
estrella de Jacob no céu, e o berço do rei do rnungo 
no oriente ! . , 

E Jesus, como fôra dito, veiu e viveu entre os ho.,,. 
,mens, confirmou · por exemplos e prodígios a verdade, 
padecendo por arnor d' ella affrontas e tormentos. To-
dos os signaes o indicavam ; mas endurecidos no or-
gulho os homens, desconhecendo:.,o, passaram sem o 
acreditarem, não se detendo senão pa.ra o cravarem p.a 
cruz, trespassado de espinhos. Este é que era o throno 
predestinado ; todos os povos o qeviam vêr d' ali l 

lrario. Virgilio, iufatigavel em esmerar o gosto. na imitação 
da elegancia attica, _.não admira que recebesse a idéa do Re-
demptor da versão oriental, fazendo soar na cabeça do irnpe- · 
r io, embora desfigurada, a grande voz de Isaías e dos Pro-
phetas. 

(5) 'facit. Hist. Lib. V n. 0 3. 



Em quanto as nações cegavam nas trev:as, adorando 
Apollo e Cybelle, Jupiter e Venus, deificando os con-
quistadores, e incensando os yicios, os hebreus, sepa-
rados no altar e no culto, professavam a crença de 
um Deus unico- e omnipotente. Ninive, Bahylonia, e 
Memphis debalde juram destruil-os ; as tribüs algema..: 
das no captiveiro; os territorios dominados; e a capi-
tal vencida, . curvam~se ao flagello, mas não dobram o 
joelho aos idolos dos invasores. No desterro ou na ser-
vidão, longe da patria ou no centro d' ella, a promessa.... 
do Messias é a sua luz nas amarguras, e a sua. conso-
lação nos revezes. A idéa do Redemptor gravada nos 
livro'!l, attestada pelos prophetas, e firme no intimo do 
coração, conforta os hebreus e não os deixa sacrificar 
a immutabilidade dã sua lei. 

Desde o principio o povo eleito acreditou, que , o 
Deus de Abraham e de Isaac, creador do universo, 
havia de baixar á terra, e fazer-se homem ; desde o 
começo creu sempre que este homem, Divino, Santo, 
e Poderoso sobre o espírito das gentes, seria o Mes- / 
sias, o . Desejado das nações. As prophecias assegu-
ravam mais, que o berço do Redemptor era em Be-
thlem, (6) na tribu de Judá, e na casa de David; !=lm-
fim, que para o mysterio se cumprir havia de padecer 
e morrer pelos peccados do mundo. David, Daniel, 
Isaías, e os outros videntes, rasgando o véu aos tem-
pos, celebraram a grande figura do Filho de Deus, a · 
sua gloria e .os seus tormentos, o infinito amor dos 
homens, que foi a sua existencia, e a ignomínia do 
seu supplicio, stigma da ingratidão humana. , 

Dous mil annos antes de Çhristo, transportando-nos 
ás planícies da Chaldéa, descobrimos a Abraham dian-
te do Senhor, que lhe dizia : «Deixa a tua terra, os . 
teus parentes, e a tua casa, e segue-me á terra que 

(6) Mich~ias. Cap, V vers. 2. 

-. . 
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te mostrar; e Eu farei descender de ti uma grande na-
ção, abençoando quem te abençoar, e amaldiçoando os 
teus inimigos. No teu nome serão bemditas as gera-' 
ções. >> (7) O patriarcha inclinando-se ao preceito, e 
levantando . as suas barracas e os seus rebanhos veio. 
de fiaram para Sichem na Cananea. Cumpriu-se a pro-
messa; d' elle e dos seus procedeu o povo hebreli, pro-
tegido pelo braço de Je4ovah. Abraham foi o tronco 
da raça; e na mesma .hora em que o Serihor a chama, 
a idéa do Messias unia-se com ella desde a origem, 
porque . era o destino da sua missão. 

Succedem-se as tres pr.imeiras 'gerações; formam-se 
as» tribus ; e Jacob, neto de Abraham, carregado de 
annos, junta doze filhos em volta do leito de morte. 
Antes de adormecer no seio de seu pae Isaac, vê alem 
do mundo e adiante dos seculos, prophetisando. Dos 
seus labios sahe a historia futura dos seus herdeiros. 
Quando...chega a Judâ um ardor sublime engrandeoe-
lhe a palavra, e um verdadeiro cantico rebenta do seu 
coração. «Judá (exclama) teus irmãos te louvarão; tua 
mão pezará na cerviz dos inimigos ; e os filhos . de teu 
pae ·inclinar-se-hão diante de ti~ És como o !eão pe-

.· queno ; subiste de colher a preza~ meu filho i e deita-
do, repousaste, como um leão. Querp. o aoordai:â? Nem 
o scepfro nem a auctoridade sahirão da casa de Judá 
em quanto não vier o que ha de ser enviado, e é a 
esperança das nações.» (8) 

No momento em que a benção patriarchal se divi-
dia pelos do:fe ramos da arvore de Jacob, é predesti-
nado aquelle d'·onde deve sahir o Messias, recebendo 
uma benção especial! Oonservarã no seu gremio o che-
fe até aos dias do Filho de Deus ; e para a ;ma vinda, 
esperança e expectação do mundo inteiro, se tornar · 

(7) Genesis. Cap. XII vers. 1, 2, 3. 
(8) Gen. Cap. XLIX vers. 10, 
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mais seüsivel, um signal a designa á posteridade: n'es-
se dia Judá perdeu o sceptro ! 

Mais adiante, Moysés tendo arrancado seu~ irmãõs 
aos ferros dos Pharaós, e conduzindo-os até ao Sinai, 

• e do Sinai pelo deserto, de acampamento _em acampa-
mento, os hebreus errantes aproximam-se dos sítios 
em que jaziam os ossos de seu~ paes, e vêem as pri-
meiras margens do Jordão. Ahi os Nloabitas aguar-
dam-nos em batalha, com os altares e os chefes arma-e· 
dos. Israel, suas mulheres e .filhos, seus guerreiros e ' 
Levitas está diante, disposto a combater. Então levan-
ta-se entre os dous povos um he>mem, que fóra pedido 
para amaldiçoar.-Tres vezes Balaam, natural das mon-
tanhas orientaes, desata os labios, para vibrar a im-
precação, e tres ve'zes ·a tingua constràngida obedece 
ao poder invisível, abençoando a raça que tem presen-
te. Por fim a prophecia 4o Messias, transbordando, 
exulta na sua bôca: (9) «l-Iei de v.êl-o, mas não Qgora; 
·hei de contemplal-o, mas _não de perto.! Uma estrella 
ha de nascer em Jacob, e uma vara surgir em Israel; 
e esta ferirá os chefes de Moab e subjugará os filhos 
de Seth. . . Ah ! Quem será vivo quando Deus .obrar 
tudo isto? Virão às triremes (galés) da Italia, vence-
rão os assy:rios, deva,starão os hebreus, e ·no fim tam-
befn hão dj cahir ! » 

Eis a dominação de C}uisto . antevista sobre os des-
cendentes d~ Seth ! (de Adão) eis o jugo dos Romanos 
no oriente e na J ucléa annunciado como indicio ante-
rior e posterior a Christo ! . 

No apogeu da monarchia judaica, entre os desastres 
que flagellaram David, e o fausto que dourou os dias 
de Salomão, o que nos diz a voz d'csses hymnos sa-
cerdotaes (denominados psalmos) cantados no Templõ 
aonde se celebravam as festividades de Jerusalem uaa 

(9) Numero!._ Cap. XXIV ver3, 17, 23, !H. 
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grandes solemnidades, como expressão dos sentimentos 
do seu povo? - _ · 

Passando-lhe pelo espirito o sôpro do enthusiasmo 
· prophetico, fugindo .. lhe a alma arrebatada em' esperan-
ças, , o poeta inspirado a quem allude senão ao Mes-
sias, quando exclama: (10) «Todas as gerações da ter-
ra se lembrarão do Senhor, e todas aeloràrão perante 
a sua face, porque o reino é de Jehovah, e só ·Elle 
domina entre as gentes. Os poderosos ·do .mundo o 
adorarão, e tudo o que_ tem de morrer se humilhará 
na sua presença,» (?) · 

Setecentos annos· antes de Jesus C~risto, já emmi-
nente a decadencia e o captiveiro dos Judeus; a mes-
ma. luz apparece na pb,rase de Isaias. As scenas do fu-
turo correm pela sua vista, verdadeiras e vividas, co-
.mo se estivessem consummados os tempos, como se o 
.porvir fosse o presente. O propheta m?stra-nos o Mes-
sias na raça, de Jessé, (pae de :Qavid) ,e pela sua bôca 
assistimus de ante mão á tragedia elo Golgotha no es-
plendor e no martyrio. 

«Ergue-te, põe-te de pé, e reveste a tua fortaleza, 
Sion ! Cobre-te com· as vestes el~ _gloria, Jerusalem, 
cidade do Santo t O immundo e ineircumciso nunca 
mais entrarão nos teus muros ! ( 11) ... Que suaves e 
bellos são nos montes os pés d' aquelle que.annuncia a 

.paz, e en·sina o bem, que préga a Salvação, e diz a Sion: 
o teu Deus ha de rein!lr ! ... (12) O meu servo terá 
a intelligencia, hão de exaltai-o e el!=lval-o, e ~erá su-
blim~. Assim corno pasmaram muitos com as tuas des- · 
graças, Jerusalern., assim o seu aspecto será sem glo-
ria e_J:)tre os home11s, e a sua figura entre os filhos elos 
homens. Elle aspergirá a multidão das nações ; os reis . . . 

(10) David .. Psalm. XXI vers. 28, 29, e 30. 
( 11) Isa ias. Cap. LII vers. 1. 
(12) Isai. Idem, vers. 7. 



9 

ficarão mudos dianle dos seus lahios ; porque hão de 
vêl-o aquelles a quem não foi annunciado, e contem-
plai-o os que nunca ouviram.» ( 13) Logo depois, come-
ça a descripção da Paixão, e Isaías conclue o hymno 
trüm1pbal accresceritaodo : « Aquelle que te creon, e 
que tem o nome ele Senhor dos exercitos : esse reina-
rá sobre ti e teu redemptor, o Santo de Israel, e será 
chamado o Det~s de tod·a a terra. ( 111,) 

Cem anúos depois d' estas palavras, durando o ca-
ptiveiro de Babylonia, a promessa é repetida por Da-
niel, com uma clareza, que assombra. Ouçâmol-o : 

«Desde o Decreto para a reedificaçâo de Jerusalerri· 
é!té ao Christo rei sete semanas e sessenta e duas se-
manas hão de oorrer; e os muros serão levantados em 
dias de angustia. E cl~pois ele sessenta e duas sema-
nas o Christo morrerá, deixando ele ser seu o povo 
crue o renegar ; e uma nação com o chefe ha de vir 
e destruirá a ci(!_ade e o santuario, e o fim será a de-
vastação, e d.epois da guerra a assolação permanente. 
A alliança confirni.ar-se-ha pela multidão em uma se-
mana ; e no meio d' ella a victima e o sacrificio tem 
de cessar; e no Templo estará a abominação das mi-
nas. até á consummação e ao fim.)) (15) 

E a voz do futuro fallando com a segurança que só 
cabe nas relações do passado. A mõrte de Christo, a 
tomada de Jerusalem, o- incendio do Templo, a mal-
dição da raça obstinada e dispersa, são descriptas co-
-mo se os acontecimentos bccorressem aQtes, ou áquella 
mesma hora. A seiscentos annos de distancia Daniel 
dá-nos o · quadro ela catastrophe, e as côres da pro-
phecia são depois igualadas pelos estragos e lagrimas 
da realiclacle ! J erusalem cahiu; do Santuario não ficou 

(13) Isaias. Idem, vers. 13, 14, e ti:i . 
(14) Isai . Cap. LIV vers . 5. 
(15) Daniel. Cap. IX vers. 241 251 26, 'e 27. 
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pedra s.ohre pedra! Sem patria nem altar, os filhos da 
Israel arrastam em todas as regiões uma existencia de 
desprezo e de castigo .. Os sacrificios de sangue deixa-
ram de fumegar nas aras ; e na capital do paganismo 
um· ministro d' aquelle Deus,. pregado na cruz pelo odio 
dos phariseus e da plebe, juntà aos descendentes d.os 
roma~os e no meio das ruinas da cidàde imperial, 
off erece a hestia immaculada, testemunho da alliança 
de Christo com os homen~ ! 

Mais tarde, quinhentos annos antes de Jesus, Hag-
gêo, outro propheta, aincla · accresce~ltava: ((Porque.dis-
se o Senhor dos exercitos.: ainda algum tempo, e farei 
tremer o céu e a terra, o mar e os desertos, e che-
gará o Desejado de todas as nações, e encherei est~ 
casa de gloria ( 16) ... E a gloria d' esta segunda casa 
será maior do qµe· a gloria da primeira, e n' este Jo-
gar darei a paz, >? ( 17) 

Interpondo..:se tantos ·seculos, mediando tantos· suc-
cessos, a tradição não se interromp-e, a palavra das 
prophecias cada vez é mais vehemente e luminosa. No 
seio do povo hebreu · a fidelidade á idéa do Messias 
fortifica-se em.logar de diminuir,, attestada em sítios 
diversos, e epochas differentes. Fóra do gremio judai-

. co uma esperança uniforme, uma recorda~ão constan-
te entretem a expectação nos monumentos da· sabedo-
ria antiga. Para conciliar este admiravel consenso as 
communicaçpes de Israel com as gentes estranhas são 
insufficientes, e era preciso admittirmos a diffusão do. 
dogma como 'anterior á ptopria idade de Abraham. 
Não pode explicar-se de 04tra maneira o cãracter da, 
promessa, o seu progres~o, e a sua perseverança. 

Assim, desde o começo temos declarada a missão 
de Jesus, e contados os dias que decorrem até ella se 

(16) Haggêo. Cap. II vers. 7 e 8. 
(17) Haggêo. Cap. II vers: 10. 
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cumprir. Não é um homem, levantando-se por si só, 
e attribuindo-se de repen.te o podei: e a virtude: é o 
Salvador promettido e desejado, cujos passos estavam 
designados ha dous mil annos; cujos tormentos e man-
sidão lslfias referiu sete seculos antes, como se os vis-
se.; cuja Paixão, emfim, até . nos menores incidentes 
David. nos descreve como se a houvesse presenciado. 
Abrindo os olhos teve Jesus por -ascendentes os pro-
phetas; e resurgindo do sepulchro, a sua posteridade 
são os Ap,ostolos, os l\'Iartyres; e os Confessores, que dos 
pés da cruz, aonde padeceu, levaram a sua 'lei ao seio 
das gentes cegas e remotas, operando pela efficacia da 
palavra, e pela persuasão da caridade e dá paciencia 

. a profunda revolução que -abalou o mundo, e creou a 
sociedade nova. Christo antes de nascer já existia pela 
promessa na esperança das nações ; era sabido o seu 
berço; estava marcada a sua carreira. O que succe-
deu fôra annunciado ; e expirando, a derradeira voz, 
o gemido extremo da sua agonia humana, é o ' con-
summatum est ! ' testemunho s-µhlime da morte á ver-
dade das prophecias, fielmente cumpridas até á ulti-
ma letra no doloroso sacrificio do Filho do Homem ! 

O verdadeiro Deus da Bíblia, creador e omnipo-
tente, (exclama um orador sagrado no pulpito moder-
no) foi abraçado por quasi toda a terra ; e mesmo as 
nações, que ainda o não conhecem, veneram-no pela 
oração de alguns adoradores, eleitos pela Providencia 
para attestarem a nossa fé. Esta incrivel transforma-
ção .quem a realisou? Um homem só, Christo ! E d'ón-
de procedià? Era natural da Judéa, nascêra na tribu 
de Judá, e descendia da casa de David. Como verifi-
cou a sua prpdigiosa revolução? PadeceI!do e morren-
do como David, Isaías, e Daniel fínhâm 'reveiw·o ! 
" Debalde . o orgulho da scien.ci:a, 'e os sophismas '·<la . 

impiedade lutaram e ainda lutam, por escurecerem · a ·. 
'evidencia. Negar a idéa do Messias é duvidar dos mo-
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numentos da histbria hebra.ica e das tradições univer-
!'iaes do genero humano ; e diante de ambos a incre-

. dulidade mesma dobrou já o joelho ! 
Jesus está unido estreitamente com o passado an-

.terior á sua missão ; e para se negar ·o que lhe diz 
respeito ha de provar-se primeiro, que são falsas ou 
,adulteradas as Escripturas. Quem affitma, porém, a 
authenticidade d' ellas ? Os hebreus, que por interesse 
·nacional deviam esforçar-se mais em aniquilarem os 
testemunhos da divindade di;: Jesus. Quem confirma 
a genuidade dos livros sagrados independente mesmo 
dos judeus? A traelucção ·grega elo antigo Testamento, 
feita duzentos e cincoenta annos ~ntes ·de Christo por 
ordem de Ptolomeu-Philadelpho, rei do Egypto ! 

Estabelecida a verdade inabulavel ela promessa nã<? 
fica aos questionadores senão o recurso final ele dize-

.rem, que não foi cumprida na pessoa ele Christo. Hão 
,de exclamar. contra a evidencia historica: cc Jesus não 
era o Messias ! O seu reinado não chegou ; aquelles 

.signaes não o indicaram!» Mas como repellern o pri-

.meiro, e o mais sensível; a .promettida diffusão da 
Lei? O que respondem á Igreja triumphante, depois 
de tantos combates, victoriosa dos erros e heresias, 
firme na sua uniclad_e, ha dezenove seculos quasi com-
pletos? -

Talvez se refugiem no paradoxo de alguns increelu-
los, explicando por mero acaso o admiravel accôrdo 

. dos successos com as palavras propheticas, no momen-
to exacto da vinda de Christo ! Farão da casualidade 
•Um deus para esconderem o verdadeiro Deus! Quan-
.do foi, porém, a .casualidade mais do que um acciden-
.te fortuito, incompatível com a deducção dos factos? 
Tornou a apparecer, em algum acontecimento; outro 
acaso de dous mil annos para as crenças do . antigo 
rito, e de mil e oitocentos annos para a palavra do 

.Messias? R~petir-se-ha hoje, perant9 a. critica moder-
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na, a ev~siva absúrdá de que todos os testemunhos sé 
reduzem a uma longa conspiração, tramada nos seus 
.livros pelos cabeças do po-vo hebreu, afim de alcança-
rem para este maior logar na scena do mundo ? No-
va e ideal conjuração, que atravessa incolume tantas 
gerações, esperando pelo chefe desde os tempos mais 
atrazados ! · 

O passado não se inventa, e o passado é-o pedestal 
de Christo, nos braço.s de Abraham, de Jacob, d~ Da-
vid, Isaías, e Daniel. Vinte seculos de fidelidade a uma 
doutrina, e os maiores vultos ela Bíblia por ascenden-
tes espirituaes sãO' circumste.ncias, que nem se uzur-
pam, nem se fingem. O proprio Deus, que tudo pode, 
não cria ele novo no passado, nem faz que elle appa-
reça como nunca foi. Sempre obra ele ante mão, pre-
parando-o na sua sabedoria. Quando Simeão, apresen-
tando a Jesus no Templo, exclamava, em nome do 
mundo velho, de que era o ultime representante . sa-
cerdotal: «Agora, Senhor, podes despedir o teu ser-
vo em paz segundo a tua palavra, porque os meus 
olhos já viram o' Salvador ! » estas phrases não repro-
duziam só a sua esperança, e a do seu povo, eram 
echos tambem do ancioso desejo elo genero humano. 

Em todos os acontecimentos se observa igual con-
formidade entre os signaes, e os successos annuncia-
dos. O imperio remano, a unidade politica necessaria 
á propagação e universalidade da nova Lei, acabava 
de se constituir pela victoria de Augusto Cesar sobre 
Antonio. A raça hebraica, desherdada da independen-
cia, sujeita ao protectórado romano, obedecia ao sce-
ptro de Herodes, o idumêo, perdida a vara ela aucto-
ridade na tribu de Judá. O mundo socegava da: guer-:-
ra e das sedições constantes; o templo de Jano fe-
chava-se por um pouco. Era a hora promettida, a ho-
ra de paz destinada ao nascimento do Messias! O con ... 
quistador pacifico h~via de abrir os olhos na humil-



dade de um presepe, mas em volta do 'seu berço ven-
cedores, povos, e armas em repouso deviam fazer si-
lencio em quanto soava pela terra a boa nova. A es-
trella dos Magos apontava do alto dos céus o berço, 
aonde resplandecia a estrella de Jacob; . e no seio de 
uma Virgem, no regaço da pobreza; o Rei dos reis 
principiava a sua carreira de abnegação e de marty-
rlo, preço 'do resgate, e condição do sacrificio. 

Agora um lance d' olhos sobre o estado do mundo 
no momento solemne que precede a sua renovação. 

' l 



CAPITULO SEGUNDO . 

. . . . . . . Nullo que frequentem 
Cive suo Romam, sed mundi frece replctam . 

LucAN. PHARS. 

Q ui gurges, aül qme ílumina lugubriil 
Ignara belli? quod mare Daunire 
N on decola ví!re credes? 
Q ure caret ora cruore nostro? 

HonA'.t. On. II, 1. 

Ü HERDE~RO de J u!i'o Cesar, Octavio Augusto, alc~n
çou o throno, pizando, como degraus, os çadaveres dos 
últimos defensores das instituições antigas. 

Tímido e cauteloso desde a tenra nwciclade, o seu 
coração não . subia ás grandes ·emprezas, porque era 
facil de desfalecer até nas branduras da fortuna. 

Cabeça mais positiva e politica, do que sujeita ús 
illusões, antes de tentar qualquer p1:ojecto arriscado, 
media os obstaculos, e comparáva-os -com as vantagens. 

3 
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O rasgo audaz do vencedor -dàs Gallias, atravessan-
do o llubicon diante das ameaças da ' republica, faria 
empallidecer o seu successor. A temeridade, que acen-
deu o facho da discordia nas mãos do impetuoso Ca- .· 
tilina, e um instante fez tremer de susto Roma e a 
Italia, aos seus olbos, seria o deliriQ apenas de uma 
ambição perdida t 

Incapaz de se abalançar ás eventualidades de uma 
revolução, ninguem foi máis habil, depois d' ella feita, 
em a dirigir ' com utilidade propr.ia, em }Jeneficio do 
Estado, e para satisfação dos subditós. Ninguem nas-
ceu mais enriquecido das qualidades necessarias para 
converter em esteios da felicidade publica o cansaço 
e o odio das sedições. 

O seu longo e pacifico domínio foi uma dissimu-
lação permanente; e proximo a exhalar ,o ultimo sus-
pir,o em N ola, com motivo perguntava o primeiro im-
perador romanü, sê tinha desempenhado com exito 
até ao fim a comedia da vida. Mascarando com des-
treza o absolutismo, e disfarçando-o nas apparencias 
da liberdade, deixando ao Senado e ao povo a illusão 
dos nomes, em quanto absorvia ~ realidade ela sobe-
rania, eonseguiu enfraquecer os animos, e quebrantar 
os brios de modo, que a ferocidade de Tiberio, a ty-
ranni.a de Nero, e a loucura de Caligula, supportadas, 
e obedecídas, ousaram tudo, encontrando defronte de 

, si victimas ou escravos,, e nunca cidadãos '! . 
Roma, aquella robusta e aspera Roma dos tempos 

heroicos ~ c\as grandes façanhas, já não existia. 
A sêde da cubiça e o ardor das conquistas, de vi-

ctoria em ' 'ictoria, ·de paiz em paiz, levaram-na a sui-
'Cidar-se · nas opulentas regiões da Asia, aonde se lhe 
envenenou o ·sangue com a corrupção dos reis, dos 
satrapas, e elos povos. De~de que á frugalidade rusti-
ca dos Cincinato_s, e ao desinteresse :t;igido dos Fabri-
cios, succedeu a vaidade do fausto, a avareza ele Cras-
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so, e a gula de Lucullo, a · causa da liberdade estava 
sentenceada. A republica, . degenerados os costumes, 
que eram o nervo da sua força, reduzira'-se a um cor-
po sem alma, que poclia cahir em Pharsalia1. em Utica, 
ou em outro qualquer ponto, desde que fôra desam-
parada do espirito, que a fizera viver gloriosamente. 
' No (lia em que J ugU:rtha, na insolencia de um or-

gulho justificado, remiu a preço de ouro o horror de 
uma serie de crimes, e apontando para a patria dos 
Scipiões poude exclamar sem mentira : 'aqui tudo se 
compra!' n' esse dia, prostituída a ciumenta i~1depen
dencia, restava saber apenas a que senhor se vende-
riam a plebe faminta, os libertos carregados de ma-
culas, e a nobreza apodrecida d~ vícios. 

A liberdade e a virtude são irmãs; se a ultima des-
apparece de um-Estado, a primeira pouco se demora , 
n' elle. · 

As lutas de l\1ario e Sylla, e a competencia de 
Pompêo e Cesar, foram os degraus d!') mi seria e de · 
horror, poT onde a antiga republica desceu a sepul-
tar-se ; em todas essas batalhas não se. disputava já 
•por ella, mas sobre quem havia de uzurpal-a. Mario; 
o plebeu, e Sylla, o patricio, não se collocavam cada 
um á testa de sua facção ))ara voltarem ás epochas de 
severidade e de elevação moral, que tinham visto· o 
esplendor das armas unido á magestade das leis, 'e á 
grandeza dos cidadãos. Ambos rein.aram mezes, ou an-
nos, e a sua obra duroú tanto, como os curtos· dias, 
que lhes contou a prosperidade. A mesma geração, 
que assistiu . aos terrores das suas proscripções, e á 
barbaridade com que plantaram as suas i!Ilaginarias 
·reformas, combateu depois ao lado de Cesar, ou de 
Pompêo, invocando os princípios, que . os primeiros 

, dictadores julgaram exterminar, suprimindo os ho-
.mens, que os sustentavam ! · 

Os de1at-0res euri.queceram-se ; o cutello dos licto-
3 1< 
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res cegoü o cói'te pelo numero dM victimas, .e o si-
lencio do medo fingiu a unanimidade das idéas; po-
rém apenas a: sombra dos tyrannos se apagou com 
elles, novos tribunos ergueram o estandarte das guer- · 
ra~ sociaes, assim como da urna dos funeraes ele Ce-
sar sahiram as ultimas discorclias, depois das quaes, 
estancado o derradeiro vigor, chegou afinal a paz da 
servidão; e feita para a amar,. a raça vil, que adula-
va de joelhos os monstros omnipotentes, cuja demen-
·cia infamou o throno, e foi a apotheose vergonhosa de 
todos os crimes e de todas as devassidões ! · 

Quando Catão vencido -rasgava em Utica as feridas 
da propría espada, desprezando a vida, que não quiz 
prolongar mais do que a da patria, este lance subli-
me de desesperação d.o Stoico, dizia a historia do fu-
turo. Era o mundo, que acabava de passar por cima 
dos campos de batalha, do regaço da incompleta liber ... 
dade para a unidade do imperio ·universal, cuja deca-
dencia e dissolução hia dar o sêr ás nações moder-
nas, allumiadas desde o berço pela philosophia chris-
fü, e dirigidas por , entre todas as, vicessitudes e trans-
formações pela mão i.nvisivel do progresso espiritual, 
hase de todo o progresso humano ! · 
· A derrota ele Bruto e Cassio, e a de Sexto Poro .... 

pêo na Sicilia, consummiram o resto das debilitadas . 
forças ao partido republicano, cõbrindo de luto meta-
de da ltalia. O trit~mvirato juntou um instante. os in-
teresses rivaes para os applicar contra. o inimigo com-
mum, impedindo a restauração do poder senatorio, e 
o ascendente absoluto das grandes familias ol)'garchi-
cas. Depois a impaciencia insoffrida elos tres ~lliados, 
e o pendor irresistível dos acontecimentos, cortaram lo"" 
go ·o laço que os unia. Augusto teve tempo de se dis-
por para dominar sem competidor; e graças á perseve-
rança e habilidade, que désenvolveu, obrigou o mun-
do a cahir aos seus pés, e a receber das mãos do filho 
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adoptivo ·ele Cesar a paz e a lranquilliclade, que a glo-
ria e o genio do famoso .conquistador não poderam 
eonceder-lhe ! -.... . 

Lepido aniqui lado, Antonio escapando-se em Actium 
dos primeiros sorrisos da victoria para -0s braços da fu-
gitiva Cleopatra, entregaram o mando _u Octavio, desi-
gnai;ido-o aos parciaes do grande Julio, segundo a phra-
se então usada, como ao chefe, que deviam abraçar. No 

·fim de tanto sangue derramado na's pelejas e nos sup-, 
plicios, extincta na dôr de immensas catast1;ophes até 
a saudade das velhas instituições, e desarmados pela 
morte os derradeiros representantes d' ellas, patricios 
e plebeus, aceitaram com jubilo, com gratidão, alguns 
dias ·serenos, affiançados pelo sceptro ele um principe, 
{rue modificando-se com a fortuna, soube diminuir o 
odioso á ambi~.ão, e aliiviar o pezo ao poder, estudan-
do a calculada s·implicidade, com que o exerceu. 

Este era o momento opportuno de assumir .ª su-
prema auctoridade com aplauso geral. Hayia sincero 
desejo de socego, e immediata n~cessidade de gover-
no. Roma; exgotada, só pedia braços firmes, _em que 
clescançasse. As nuvens tempestnosas tinham-se demo-
rado mais de meio s.eculo, e olhava-se com verdadeira 
-allegria para a primeira aurora, raiando cm horisontes 
limpos. Os conHictos civis tinham trazido o cortejo ele 
clelictos e immoralidacles, de que se costumam acom-
panhar. As relações particulares alteradas, os vincnlos 
de familia relaxados, e a segurança particular destruí-
.da, accusavam a desgraça dos tempos, e a ausencia de 
toda a vigilancia e tutela. . 

Os bandos de salteadores, tomando as estradas, re-
petiam os assaltos aos viajantes, roubando-lhes a fazen-
da, e vendendo-lhes as pessoas, como captivãs. Mésmo 
no seio da Gidade ~s malfeitores folgavam desassom-
·hrados, multiplicando os crimes atrevidos. A g~ierru 
tinha arruinado a ordem equestre, que engrossava na 



arrecadàção das rendas publicas. A plebe achava-se mi-
seravel e faminta; as leis estavam sem força; a Italia 
~eserta ou inculta; e as províncias sangradas dos ulti-
mos cabedaes ! 

Os homens illustres por cathegoria e por serviços, 
Sllcumbindo uns apoz outros, e todos de morte vio-
lenta, eram pela ·sua lastimosa sorte o espelho vivo 
das calamidades patrias. Desde os horrores de Mario 
e Sylla os cid'adãos notaveis pela riqueza, ou pela con- ' 
dição, esconc1iatn comsigo o' punhal, ou o veneno prom-
pto, com que punham termo á ' ' ida, apenas apontava 
o receiado desastre, que anteviam. A morada, as ter-
ras, os bens, os escravos, e até as proprias espõsa·s, 
quem podia contar com estas cousas, e · chamar-lhe~ 
suas? Sahindo de casa, rodeado de clientes, quem ou-
saria dizer, que o sicario de um dos dictadores, ou de 
um dos triumviros o não esperasse para o ferir legal-
mente, vendo-lhe afixado o nome na lista dos con-
demna~os? 

Augusto promeLtia remediar os mais activos d' estes 
males, . e saciado de vingança, já seguro de si e do 
poder, não descobrindo em volta do eminente logar 
d' o'nde dmninava, emulo possível, ou inimigo perigoso, 
representava sem esforço a c omedia da clemenci,a, co-
mo, impellido pelas circumstancias, não hesitava antes 
em se mostrar o mais implacavel .nas proscripções. Com 
elle ninguem receiava já . perder, e muitos contav.am 
ganhar. A ventura, que o seguira constante, .tQrnava-o 
sagrado e inviolavel para as multidões, obzequiosas com 
os felizes, e ingratas com os desditosos. O facto, trium-
phando , matava o direito, _ ou antes a memoria d' elle, 
na opinião ' dos que julgam (la justiça das causas pelo 
exito, e não pela razão. Tudo concorria para augmen-
tar o numero dos seus partidarios, e ele am10 '3m.anno 
para esmorecer o resto das antipathias, que os prin,. 
ópios da Slla carreira tinham grangeado ! · 
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Por um lado· as honras e os favores; pelo outro a 
tolerancia desvanecendo o que não convinha avirar, 
affeiçoaram-lhe aquelles mesmos, que a.inda se reputa-
riam livres, vendo çahir trespassado outra vez o ven-
cedor de Pharsalia aos pés da estatua de Pompêo·! O . 
passado estava esquecido; o presente brilhava placido-, 

. e parecia estavel; o futuro não se carregava das nu-
vens, que depois vieram ennegrecel.,.o. 

As lagrimas mais amargosas hiam-se enchugando 
com o tempo ; e o temor de outro terramoto levava 
a considerar o .throno disfarçado de Augusto, como 
abrigo e penhor ela salvação commum. . 

Dous homens singulares, de subida capacidade, mall 
com ta}entos diversos, Agrippa e Mecenas, um nas cou-
sas da guerra, o outro nas artes da paz e nos dotes 
intellectuaes, pela s~bedoria da suá politica, ajuda1:am 
a aplacar as derradeiras perturbações. O segundo .co-
roou a uzurpação feliz com as graças e o esplendor das 
musas; o primeiro fortificou-a pelo apoio das armas, 
e pela gloria de conquistas, obtidas mais pelo respeito 
da potencia romana, do que li custa do esforço dos 
exerci tos. 

Resgatando a obscuridade elo nome pelo lustre das 
proezas, Agrippa, representante, e verdadeiro chefe do 
partido militar, na alta posição a que subira pelo me-
recimento, inspirava éonfiança plena á inquieta milí-
cia, que as dissenções políticas tinham exaltado exces-
sivamente. Certa da dependencia dos generaes, e ani-
mada pela _idéa de lucrar aonde todos perdiam, for-
mava as suas exigencias na proporção dos serviços, e 
digna precursora das ,iiolencias futuras dos pretoria-
nos, que Augusto instituiu,~ e que apregoaram depois 
em .. leilão a corôa imperial, entendia, que dando o po-
der pela força elo braço, a insolencia em pedir, e a 

' difficuldade em se contentar, eràm ainda rasgos dé-
pasmosa moderaç;ão ! 
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Agrippn, satisfazendo· o ciume das velhas legiões, 
soube o modo de mitigar as suas· murmurações, e de 
conter ·as suas suspeitas, ligando os veteranos á ban-
deira de-Octavio pelo vinculo das recompensas; e quan-
do chegou a occasião favoravel aproveitou-a logo,. in-
troduzindo a disciplina e a obediencia nas cohortes, e 
obrigando os soldados a ficarem no posto secundario 
de instrumentos, sem lhes ser possível mais, durante 
o reinado do filho de Cesar, tornarem a assustar os 
cidadãos .com os decretos anarchicos das assembléas 
armadas . 

Mecenas, da sua parte, aformoseando de bellos ar-
cos e templos a capital do mundo, vestindo-a ele mar-
more, ' provendo.,.a de aguas e de banhos, recreando-a 
de espectaculos puhlicos, e saciando a plebe mendiga 
e vadia dos proletarios por meio dos soccorros do Era-
rio, 'dava á administraç~o uma côr de liberdade, de 
brandura, e de regrado progresso. Maneiras agrada-
-veis, notaveis qualidades de espírito, e o gosto mais 
puro e fino pelos prazeres da imaginação, attrahiam á 
convivenci~ do valido de Augusto uma roda escolhida 
de grandes engenhos. As ceias, aonde a conversação 
e as disputas litterarias se allegràvam em toda a fran-
quezà da intimidade, eram horas de descanço delei-
toso para o ministro. Virgílio, Horacio, e tantos ou-
tros nomes. illustres, deixavam o retiro agradavel ·da 
solidão campestre para virem provar o phalerno velho 
de Mecenas, discorrendo com elle sobre a pl!ilosophià, 
sobre a poetica, e sobre os deveres e as consolações 
da amisade. D' esta alliança estreita do talento com o 
poder nasceram os versos immortaes, que celebraram 
a grandeza de AugustQ, cantando como beneficio ce-
leste a rentura da sua cp_ocha, e a immensa magesta-

. de da paz : e se n posteridade ainda hoje admira tal-
vez de mais a gloria tranquilla, que dourou a fronte 
do afo l' l'unado fundador do imperio, á voz harmonios~ 
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elos poetas são devidas a reputação e a solidez ào mo-
numento! 

Entretanto, não foi um homem vulgar. O acaso po-
de elevar ás vezes um ente destituído de qualidades 
extraordinarias, mas deprespa deixa cahir das alturas 
o seu ídolo, cançado de o proteger. Quarenta e qua-
tro annos de dominação acatada, a estima do povo, e 
uma serie quasi continua de vantagens, não se conse-
guem, faltando o merecimento, que -prende a fortuna. 
Para não progredir repentinQ.mente a dissolução tji.o 
adiantada, e para uma revolução completa substituir 
sem ahallo apparente os elementos caducos do passado, 
era necessaria a habil mão de um soberano, digno das 
circumstancias. 

O papel de Augusto não o desempenT1a quem qtier; 
e a prova está, em nem antes nem depois, exceptuan:-
do Luiz XIV, haver quem se atrevesse a imitàl-o. Pa-
ra estµhelecer a unidade monarchica e a centralisa-
ção universal, não sendo precipitado, não demolindo 
as formas e exterioridades da republic~. conservando 
ao senado a ficção do antigo ascendente, entretendo 
a plebe .com o phantasmà das -regalias mais . disputa-
das, carecia-se de conceber uma política flexível e fir-
me, h_oje suave, ámanhã severa, ar'clilosa na pratica, 
encoberta nos planos, prospera n9s effeitos, e accom-
modada a. adormecer o coração e a memoria d'os her-
deiros dos conquistadores, que desde a Europa e a 
Africa até ás fronteiras dos Parthos, tinham avassal-
laclo a terra conhecida. 

Augusto possuiu o toque de caracter, e o genero de 
capacidade, essenciaes para realisar esta ardua transfor-
mação. Sem virll1des militares, tímido e inexperiente 1\ . no commando dos exercitos, o dom da boa escolha 
indicou-lhe os generaes, que o fizeram vencedor, e a 
vontade-tenaz ensinou-o a triumphar dos primeiros ca- · 
pitães, ganhando a benevolencia dos guerreiros. Qua-



24 · 

trocentos mil soldados durante o se,u governo conti-
veram cento e vinte milhões de subditos, e quatro mi-
lhões de cidadãos ! 

Para consolidar a supremacia, o Imperador conhe-
ceu, que mudados os tempos, o seculo aspirava a dis-
fructar as delicias do socego, e que em contraposição 
á republica, se quizesse captivar o en~husiasmo, o no- , 
vo poder devia manter a paz, que ella não cessára de 
perturbar. Para gosar das realidades da auctoridade 
absoluta entendeu, que lhe cumpria desprezar os pe-
rigosos emblemas da realeza, e as honras magestaticas, 
fataes a seu pae só pela suspeita. O amor da liber-
dade em Roma bastarda contentava-se ·com a osten-
tação pueril do antigo odio ao nome de rei ; e satis-
feitos de não ouvirem pronunciar o titulo aborrecido, 
os falsos cidadãos não procuravam saber se a cousa 
existia á sombra de outra designação moderna. Ab-
stendo-se de pompas que dessem na vista, encarecen-
do no momento conveniente o desapego e o desgosto 
éom que se empregava no governo, e repetindo pe-
riodicamente a comedia da abdicação voluntaria, Au-
gusto, sem competidor passivei, trazia supplicantes aos 
seus pés, pedindo-lhe o sacrificio de reinar, aquelles 
mesmos que sem isso talvez fossem outros tantos cons-
piradores! 

A índole cautelosa de Octavio apparece na astucia, 
com que se assenhoreou de todos os cargos importan-
tes, innovando o menos possível quanto aos nomes e 
ás attribuições. 

O nome de imperador, com que se cobriu, foi o 
mais proprio para esconder a uzurpação, porque não 
excitava perigosas recordações. Esta denominação; con-
ferida pelo uso aos generaes victoriosos, não faZía es-
trepito, e ao mesmo tempo accumu:l~a nas suas mãos 
a direcção de todas as forças elo Estado. Rejeitando as 
dignid11des inuteis e pomposas, repellinclo de ' s,i, e dos . 
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parentes da sua casa, a des!gnação de 'Senhor' (do-
. minus) foi recolhendo cavilosamente os empregos, que 

importavam decidida influencia. 
Pro11ondo-se vinte e um annos a fio para o primei-

ro consulado, acabou por querer ser consul perpetuo. 
A aucloridade proconsular em todas as províncias, e 
a censura dos costumes, f9ram logo depois absorvi-
das. D' este modo, como príncipe do Senadcr, presi-
dia a elle ; como consul e proconsul dispunha do go-
verno de Roma e das províncias ; como censor con-
cedia ou tiram as honras, tinha a policia geral, e su-
perintendia nas despezas domesticas. dos cidadãos, e 
sobre todas as familias; finalmente como imperador 
commandava em chefe aos exercitos. 

Não julgando sufficiente ainda isto, e não soffren-
. do nenhum poder valioso longe do seu alcance, as-
sumiu a qualidade de Sumfno Pontífice, para dar a 
sancção religiosa aos actos puhlicos, encarregando-se 
da conslrucção e reparação dos templos, suprimindo 
dous mil volumes de prophecias, purificando os livros 
.das Sybillas, e tendendo assim á unidade das cren-
ças, aproreitada a occasião de expurgar as abusões, 
~It~e pela credulidade geral podessem·prevalecer em pre..,. 
Jmzo seu. 

Nas diversas magistraturas, ein que se investiu, e 
cujas funcções se prehenchiam temporaria ou limita-
damente, nunca poz duvida em tomar collegas ; reser-
vando para si, com exclusão de todos, sómente o Tri-
hgnato, reputado com motivo o melhor escudo da So- · 
berania, e por isso declarado perpetuo na pessoa do 
imperador.· Os Tribunos, em quanto exerciam, eram 
inviolaveis e sagrados ; e quem attentassé contra elles 
commettia o crime de lesa-magestade. Tinham demais 
o direito de appellação e de interpellação directa, e 
por elle o verdadeiro ~aracter de representantes da 
democracia. Os exemplos recentes, e a memoria dos 
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Grachos, diziam assás a força d' esta arma popular ; e 
Augusto.- não era homem que a deixasse fóra da sua 
mão, ou que a confiasse de quem podesse viral-a um 
dia contra o seu poder. Em todo _ o tempo qu~ regeu, 
Agrippa e Tiberio foram os unicos admitticlos a par-
ticiparem Jas prerogativas do logar, e assim mesmo 

_só depois de associados á suprema auctoridade1 
Ai·mado de todos estes poderes, e dispondo de to-

dos os meios de influencia e de auctoridade, Octavio 
sentou-se no throno, e correu a vista pelos vastos es-
tados de Roma, que entre vassallos e tributarios abran-
giam quasi o mundo conhecido. 

Os limites do imperio, taes como os determinou no 
coméço do seu governo, eram ao norte o Rhin, o Da-
nubio, e o Ponto Euxino; ao oriente o Caucaso e o 
curso do Euphrates ; 1 ao meio dia os areaes da Syria, 
as cactaratas do Nilo, os desertos da Africa, a cordi-
lheira do Atlas; e ao occidente o oceano athlaniico ( 1 ). 

O territorio, em que dominavam as aguias, abraça-
va uma extensão aproximadamente de mil leguas do 
occiclente para o oriente, e ele quinhentas do norte pa-
ra o sul. As tropas empregadas na defeza das provin- . 
cias, ein que se repartia o colo~so, compunham vinte 
e · cinco legiões, as quaes no reinado de Adriano se 
elevaram a trinta. (2) O numero em cada uma d'ellas 
nunca foi igual, mas calculando-o em doze mil e qui-
nhentos soldados, observa-se que todo o exercito não 
excedia de trezentos e vinte e dous mil homens ; e 
d'estes apenas, por legião, seis mil oitocentos e trinta 
e um romanos ! 

A distribuição regulava-se peÍo estado de socego das 
localidades. Dezeseis legiões guarnecia~ o Rhin e o 
Danubi~ ; duas aquartelavam-se na Dacia ; tres na 

(1) Just . Lips. de Magn. rom. Liv. 1 éap. 3.0 

(2) Dion, llist. Rom. Liv. 5o cap. 23, 
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l\fasia. ; quatro na Panonia ; uma sustentava a No ri-
ca ; outra a Rhecia ; tres occupavam a G!3rmania su-
perior, e duas a inferior .. Á Bretanha eram necessa-
rias tres legiões ; todo o Oriente obedecia sem care-
cer de mais de oito, seis na Syria, e duas em Capa-
docia. O Egypto', a Africa, e a Hespanha, tranquil-
las, não exigiam mais de uma legião para cada uma. 
·Dezeseis mil homens das cohortes urbanas, e a guar-
da pretorianà, protegiam na Italia o Capit_olio e o pa-
Iacio dos Cesares, o séde da antiga liberdade, e a ha-
bitação do recente despotismo (3). 

Tres esquadras, em Ravena, l\'Iiséna, e Frejus, de-
fendiam a segura:rwa do Mediterraneo oriental e occi-
dental; ( 4) a quarta armada guardava o oceano entre 
a Bretanha e as Gallias (costas de França e Inglater-
ra). A quil}~ª velava sobre o Pol!.to Euxino; e as bar-
cas de soldados percor-riam o Rhin e. o D.anubio (õ). 

Era n' este amplo theatro, que a cubiça e a bar-
baridade da ambição vinham cevar-se, insaciaveis em 
exgotar os vencidos, e em colher os thesouros das ar-
tes e dos tributos com tal extremo de rigor, que che-
gou a soar ás vezes pela voz da indignação até no pr.o-
prio recinto do senado, e.dos outros tribunaes. A caú-
sa intentada contra Verres, e a eloquencia de Cícero, 
pat.enteando a crueza e o cynismo das extorções de um 
magistrado vicioso, fizeram a viva .e fiel pintura da ruí-
na e avidez, que .devoravam os povos sujeitos ao do-
mínio romano ! 

Augusto pouco modificou nos methodos· de cobran-
ça das rendas publicas ; mas occupou-se muito em re-
forma~ os que resp.eitavam á gerencia central. Os ca-
valleiros arrecadaram os ·antigos ii!ipostos, como d' an-

(3) Idem. ·Liv. 55 cap. 23, 24, e 54. 
(4) Suet. Aug., cap. · 49. Tacito, Ann. Liv. IV cap. 5.? 
(5) Tacit. Ann. Liv. X~I cap. 30. 



' 

·28 

tes, continuando a enriquecer-se á custa dos povos, 
tratados sem contem.plação ; porém as novas contri-
buições, decretadas pelo imperador para sustentação 
dos exercitos e applicação ás despezas proprias, fornm 
arr-ancadas por meio d~ procuradores, nomeados por 
e~le . A somma, que parece mais provavel, quanto ao 
rendimento total do imperio, não descia de quatro-
centos e doze milhões de cruzados! ~Quantas lagrimas· 
e miseria-s não representavam esses monlões de ouro, 
delapidados nos banquetes de Nero, e na sensualidade 
incestuosa de Calígula? 

Á medida que ?S armas abriam caminho para maio-
res conquistas, e que a victoria os hia alongando do 
berço natal e da ~implicidade primiliva, os romanos 
perdiam com as virtudes de seus paes as crençá's re-
ligiosas, e · a rigidez dos costumes. A grande vingança 
tomada pel(ls nações escravisadas consistiu na corru-
pção, que lhes infiltraram. 

A Grecia, pati:ia da cultura intellectual, mãe e ami-
ga das artes, que enobrecem o gosto e o espírito dos 
povos, conquistou os dominadores, communicanclq-lhes 
o .seu amo1" clas lelras e dos primores da pintura e·do 
cinzel, e o seu ai1lor vehemente das seitas e disputas 
philosophicas. Os deuses de Athenas-desde os tempos 
de Tarquínio reinaram em Roma. A lingua dos venci-
dos competiu com a dos. ve11cedores, e offuscou-a quasi. 
A praga dos sophistas e dos rhctoricos, simptoma in-
falível de decadencia, não se demorou tambem 'em 'in-
vadir a cidade consular. 

Depois foram os ritos egypcios, e os cultos orien-
taes, com as superstições tradicionaes, de que viviam, 
que se introduziram acompanl:iados dos vicios e delei-
tes, que precipitaram a queda das grandes monarchias; 
Pouco a pouco, tirando de cada paiz svjeito os mode-
los das suas delicias, e a lição das ·suas loucuras, Ro-
ma principiou a soffrer com impaciencia o ferro das 



29 

armaduras, o pezo das antigas espadas, e· a severa con-
tinencia, que a tornaram invencivel e gloripsa. O faus-
to asiatico, a delicadeza athenien.se, e· a sêde dos pra-
zcr~s e espectaculos fizeram-na ' indifferente a tudo o 
mais. 

A escola de Epicuro aconselhando a gosar da vida, 
e a adormecer placidamente na morte, propagando-se, ' 
ajudou a lavrar a devassidão e a opulencia, dous can-
cros incuraveis, que lhe minaram a robusta cqnstitui-
ção, debilitando-a de modo, que os barbaros do nor-
te, quando vieram, não ~ncontraram já senão a som-
bra dos netos dós Scipiões ! 

A capital do mundo quasi que não tinha povo, reli-
gião, habitos, e existencia propria ! Imagem do cabos, 

• copia de mil clifferentes usos, cifrando na · posse dos 
bens phisicos o sentido e destino da vida, sabia dos 
banhos para os theatros e amphitheatros, e elos sacri-
ficios e festas dos . templos para as torpezas dos lupa-
nares, e para os excessos ela mais requintada ·e eles..; 
pendiasa gula. N:enhum freio moral continha o vicio. 
Nenh'tm1 rernorso natural suspendia o crime! 

E que vinculos podiam sustei-os, pervertidos os sen- . 
timentos, apaga~as as crenças, e escarnecido o temor 
da justiça eterna, superior ás cousas humanas? O que 
era a virtude em Roma, na hora em qtle tudo prin-
cipia a declinar? Porque êsperanças tendia ao céu; 
porque laços divinos, cônsolando as amarguras, ligava 
a creatura ao creador? 

O orgulho dos Stoicos realisaria por ventura a for-
mosa idéa, que o Evangelho nos traçou d' ella? Os de-
veres e as perfeições moraes dirigiam-se, ou julgavam..:. 
se por alguma regra determinada ? Não ! Cada seita 
fazia consistir a felicidade na sua doutrina falsa, e no 
aborrecimento das oppostas. O desprezo dos prazeres . 
e o sacrificio das riquezas ao interesse publico foi o 
timbre elos Stoicos. A insensibilidade con1 que mor-
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riam e assassinavam, em nórn.e da liberdade c:xtincta, 
coméçáva na soberba e no odio, e findavam no suicí-
dio de Catão e de Bruto. 

Adiante do tumulo estendiam-se as trevas infinitas 
do aniquilamento até na opinião dos mais distinctos 
engenhos. Cesar, em pleno senado, affirmava que de-
pois da morte nada sobreYivia ao homem. Cícero, as- ' 
segurava, que. espírito e corpo tudo se acabava no se-
pulchro L O materialismo domiilava sobre as classes 
elevadas; e por duas estradas contrarias vinham todos 
confessar, que o drama da e~istencia termina com os 
punhados de pó, que escondem dos vivos a vista do 
cadaver ! ' 

E~cerrada no seu involucro terrestre, com os olhos 
baixos para as paixões .e vaidades proprias da fragili-
dade d' elle, a alma humilhada, e ignorando a sua es-
sencia, suppunha-se / feita para imprimir apenas uma 
imagem, logo desvanecida, nos li mos d' onde sahiu o 
primeii·o homem. E is o resultado philosophico d' essas 
escolas, cujo sophisma apressou a âecrepidez da socie-
dade, e a perda dos Estados. 

Epicuristq_s, Stoicos, e Scepticos, nenhum acredita-
va qqe a verdadeira patria fosse a immortalidade. Os 
primeiros, como Atticus, faziam -consistir o preço da 
vida na serenidade e nas delicias; e ao menor rebate 
dos padecimentos, rompiam com ella, procurando a 
morte como descanço. Os segundo.s, louvando a rije-
za de animo, exagerando a austeridade, e envoltos em 

. ostentoso orgulho, repelliam os instinctos suaves, pi-
zavam os affectos de familia e de sangue, para não se 

. desviarem da sua norma inflexível. O desprezo da exis-
tel)cia, incutido e praticado sem hesitação, resumia pa-
ra elles o segredo de não perderem a liberdade, certos 
de que o suicídio havia de salval-os, quando quizessem, 
dos ultrages da fortuna, e das ~aixezas da desgraça. 
Os ultimos, emfim, discípulos do grego Carneade de 
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Athenas, sustentando a duvida como prova . de iabedoM 
ria, demoliram pela baze os altares e a influencia da 
religião, a fé nas virtudes, e a confiança social 1 

~á ninguem cria na religião. · 
· As gerações piedosas, · que traziam no coração o 

temoí: do cétl, nas epochas de Numa, dos Lucumons 
Etruscos, e da robustez singela da republica, succedê-
ra a raça incredula; escrava do amor sensual, dadfl fü> 

fausto, e .entregue aos deleites. O antigo respeito pelos 
~leuses, e o acatµrnento ás çerernonias do culto, con-
verteram-se ria indifferença e na irrisão de um sce~ 
ptecismo pulido; A philosophia dos gregos, abalando as 
crenças nacionaes, quebrou uma das duas fortes anco-
ras, que na phrase de Montesquieu mantinham fun--
deado pa prosperidade o baixel de. Roma ! 

Já .no tempo de Scipião, o poeta Lucilio, seu ami-
go, zombava dos deuses ·de Numa; e Lucrecio tambem 
se não àssus.tava de · e~altar depois; acima d' elles, as 
delicias, que enfeitavam de flores o materialismo. De- . 
pois a gangrena cresceu, e foi subipdo. No governo de 
Augusto os ídolos incensavam--se por mera exteriori-
dade, e adoravam-se como simples instituiçâo. Màis de 
seiscentas religiões foram toleradas em Roma; e o. seu 
numero prova assás para nos convencer de que não 
havia fé em nenhuma. Assim devia acontecer. Estava 

·na indole do .paganismo enfraquecer-se na proporção 
.dos progressos da intelligencia humana. · 

Todos os elementos de dissolução se encerravam 
n' elle. Em uns ritos ficção risonha, em oútros tene-
brosa e repe!lente .Ídolatria, incapaz ·de resistir ao . exa-
me, impossivel de justificar perante a razão, cuida:-
va enriquecer-se, multiplicando os objectos impostos á . 
veneração! Varrão, citado por Santo Agostinh-0 ~6), 
não contava menos de seis mil divindades 'em Roma, 

(6) De Civitat. Dei. Lil•. VII, cap. 17. 
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e cl'estas, trezentos Jupiters di1;ersos ! Infamada de 
monstruosidades óccultas, e ·de superstições patentes, · 
não existia vicio,- que· não . cobrisse, dev.assidão· que 
não auctorisasse, impudicicia que uin, ou mais-dei.Ises, 
não ensinassem pelo seu exemplo. Desde o adulterio 
e o rapto, até á prostituição e á crueldade, _o Olym-
po de tudo offerecia variados modelos aos seus ado-
radores! · 

Se Jupiter seduz a Dariae, -t11ansformad0- em dmva 
de ouro, porque não fariar.n· os homens outro tanto ? 
Se Marte profana o thalamo '_de ·Vulcano, porque não 
será licito a todos o aclulterio? Ovidio, o licencioso p@e-
ta dos amor~s, é o primeiro a dizer ás donzellas, que 
fujam dÔs templos, se não querem vêr ·quantas -mães 
conceberam elo pae dos aeuses -! (7) 

Cum steterit Jovis -rede; Jovis succurret in rede 
Quam mu)tas matres fece~it ille deus ·! . 

As mulheres prostituíam-se publicamente nos atrios 
- ele Venus em Babilonia. (8) As familias illustres da · 

Armenia dedicavam-lhe as filhas ainda virgens: (9) 
Em Coryntho o templo era o receptaculo de mais de. 
mil meretrizes, consultadas, como Vestaes, ácerca dos 
negocios da repu-blicá. ( 1 O) Os mysterios de Adónis, 
de Cybele, -ae Priappo,, e de Flora, representavam-se 
nos templos e nos jogos consagrados·; e Lactancio ex-
clamava a respeito d' e1las : 'que ali se via á luz do sol 
o que se costuma sumir nas trevas,· gelando ás vezes ·o ' 

. suor do pejo o vigor infan_i.e dos actores ! ' ( 11) 

(7) Tríst. Liv . II. . 
(8) Herqdot. Liv. 1. 
(9) Strab. Liv. XVI. 
(10) Horat.·Ep. ' 
( 11) De falsa relligione. Li v. 1. 

' -

/ 
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1\forgulhada no lodo de tantas miserias corrio podia 
erguer a fronte para o céu uma religião envilicida de 
semelhantes torpezas ? Quem havia de crer e adorar 
sem vergonha a deificação do vicio e da libertinagem? 
Quem: ousaria suster -0 . riso. diante das visagêns 'dos 
que súhsistiam da mais descarada superstição ? Cicer? 
escarnecia d?s Augures, e _suppunha que nµnca se en-
contravam, que podessem ficar scrios . . A fé nos sonhos, 
na astrologia, e em outras abusões, substituía as creff-
ças religiosas, decahidas ·entre mote.tos. O tratado De 
Devinatione do orador romano, refutando as -chime-
ras, mostra a importancia que ellas tinham. Um ho-
mem douto, Puhlius ~ egidius, estimado por Aulo Gel~ 
lio como . igual no saber a Vatrão, não se acobardava 
de professar em publieo os segredos das falsas scierr-
cia.s . E no fim, durante os festins opulentos, ou no 
meio elas §cenas do anípl)itealro, vendo feras· e athle-
tas despedaçarem-se para recreio ~o povo-rei; quaii-
do por curiosidade alguem perguntam para que logar 
se biria depois ela morte, a resposta eram os versos 
de Seneca o tragico na peç~ das Troyanas: 

(}ureris quo jaceant post obitum loco? 
Quo non naür jaçcnL 

Post mortem nihil est; ipsaque mcn-s nihir est ! · 

«·Para onde se estaH antes de nascer ! Depois da 
morte nada ha, e a propria morte nada é ! >> 

E a multidão applauelia as maximas elesconsolado-
ras, como applaudia em Nero o imperio histrião ~ 
cochei~'º; e arrastava Sejano na queda depois de o ter 
adorado na grandeza! A luz elo senso moral jã não 
brilhava. Roma não se lembrava n~m das virtudes 
dos seus maiores, nem do nome de todas as suas di-
vindades! . 

Mas esse povo, que cnch~meava pelas praças, levan-
. 4 ... 



tando clamores nos circos e 110 forum, . já não era se-
não bastardo. . 

Á raça· latina, devorada em grand.~ parte pelos t_ra-' 
balhos militares e pelas expedíções longiquas, succed~_. 
ra à escoria de todas as nações, a espuma descorada 
dos libertos, que se agi.tava nos Jogares ·publicos, · á. 
imitação dos conquistadores, de quem tinham sido 
escravos os que a formava~. • · _ 

Os antigos habitadores da ltalia, consurnmidos pela 
acção da guerra permanente, e ·pelo. systema das leis 
aristonraticàs, hiam desapparecendo. A medida que seus 
filhos expiravam longe d' ella, em climas distantes; !lo=-. 
ma mettia no seio milhões de servos. D' estes, uns pre-
zos á gleba, molhavam a terra com o suor de suas ra..:. 
digas, e engordavam..:na depressa com o deposito das 
suas cinzas. Outros, amontoados aos rebanhos na ci-:-
i:Iade, aprendiam a devassidão pos exemplos dos Se-
nhores, e instrumentos. doceis, obtinham a alforria a 
preço de -infamias e baixezas, ficando cidadãos. Pouco 
!l pouco os filhos dos libertos invadiram a capital, com-
pozeram o povo romano, e em nome d' elle dictaram 
leis ao . mundo ! 

Já no tempo dos G:rachos elles quasi sós ~ que en-
chiam ·o forum; e um dia~ que interrompiam á força 
de vozarias descompostas o diséiuso de Scipião Emi-
liano, o patrício indignado, não podendo supportar-lhes 
a insole~cia, voltou-se, e ousou dirigir-lhes esta apos-
trophe vingadora : « AqueHes, de quem a Italia é ma-
drasta, e nunca foi mãe, que emudeçam ! Não hei de 
temer soltos os que , eu mesmo aqui arrastei algema-
dos ! >J ( 12) O silencio respondeu a Jão sanguinolento 
ultrage, de~onstra'ndo a verdade com que fôra -profe-
rido. Os libertos receiaram, que o vencedor de Car-
thago, ao descer da tribuna, viesse contai-os Üm por 

(12) Valer, IyJax. '·VI, ·2. _Vellei. Paterc. II. cap. ~ .1. 
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um, e reconhecendo os escravos hespanhoes ·e africanos, 
ligados annos atraz ao-seu carro victorioso, rasgando:.. 
lhes a toga, pateqteasse nas espaduas servis o stygma 
ainda fresco das varadas do ergastulo ! ( 13) 

Quem quizesse saber dos antigos plebeus de Roma 
(diz U:m auCtor moderno) ·devia procurar os setís ossos 
em todas as regiões, aonde combateram, e foram se-
pultados. Os campos de batalha, as urnas sepulchraes, 
e os padrões .milliarios das estrada.s, que_desde a capi-
tal até á Syria atravessavam o mundo, eis o que res-
tava dos que tinham nascido do rijo lenho da lança ! 
Em vez d' elles, os servos libertados substituindo os 

. vencedores, pavoneavam-se nos comícios e assembléas, 
celebr.ando as saturnaes do poder, e . regendo por via 
dos seus decretos os latinos e italianos, que pelejavam, 
e as pr.ovincias, que gemiam debaixo do fio da espa-
da romana! · 

As dissenções civis e a eter~a luta contra a inde-
pendencia das nações, tinham feito comprar os triurri-
phos a r.reço de terríveis sacrificios. A população d.i-
zimada cruelmente, não crescia na metad'(') d~ propor-
ção, <:im que a morte a ceifava ~ · 
· ·A sedição de Tiberio Gracho custou a ·vida: a tre-

zentos cidadãos i e a de Caio, seu irmão, não a rou- . 
hou a menos de tres mil ! Trezentos mil homens su-
cumbiram na guerra ~ocial, mais assoladora, do que as 
batalhas de Pyrrhus e · Annibal. Sylla mandava assas-
sinar de uma vez doze mil victimas em Preneste, e ar-
rasava N orba, exterminando a uns pela proscripção, · e 
desterrando a outros pela violencia dos sequestros. 

A mortandade era tal, que para encubrir .as faltas 
causadas pelas suas carneficinas, o dictador viu-se obri-
gado a introduzir na cidade dez mil escravos, que ti.,. 
nham pertencido aos ultimos condemm1dos. Mai:io nã_o. 

(13) Michelet. Hist. Rom. Vol. II, Liv. 3.0 
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lhe cedeu sm barbaridade. A defeza contra Spartacus 
e os gladiadores,. e as ultimas gue:\ras civis, augmen':" 
taram depois çxcessivamenle o numero do!! homens 
consummidos ein tão dolorosas vicessitudes . Só em Ro;-
ma, no ~empo de Cesai contavam-se d.e J'nênos, do que 
na epocha da segunda guerra .punica, kezentos e vinte 
mil cidadãos ! E Roma era . aonde -menos se ·serítifl. o 
cÓrte -de tamanhas perda~, porque_ associava ? si in-
cessantemente, como notámos, a po1rnlaç.ão de que pre-
cisava, tirando-a da". Peninsula e das conquistas. 

A doce luz dos instinctos mais nobres, e· o suave la-
ço dos affectos mais estremosos do cora.ção, não uníam, 
nem illuminayam os membros da sqciedade, e da fain i-
lia. Este nome mesmo não tinha para os romé).nos o 
bello sentido, que. lhe damos hoje. Derivado, segun-, 
do l<'es.t:us, do vocabulo Osco f(imúl, que ~ignificava es-
cravo, a palavra familia sahiu d'elle por ex.tensão; na 
prim~ira rudez,a da.. .cidade a esposa e· 9s filhos, assim 
como os out_ros servos, eram propriedade do · pae e do 

.. marido. O titulo Gommum de pater-familias, entre nós 
tão _brando ele proferir, tão repassado de idéa·s de. ter-
nura e ele cari1lhq, na antiga língua latina só quer.ia 
dizer Senhor! 

Adoçando..,.se os cos.tumes, e caminhand.o os progres- . 
sos, o pocler paterno em Rqma, nuncq perdeu de.todo. 
o caracter ·o:i;-iginario. Deduzia-se muito menos da voz 
da natureza, do que _da rjgicla ficção legal. Era mais. uma 
instituição de direito, do que um sentimento e uma ve-
neraçüo da alma. 

O casamento entre os romanos decidia-se por cal-' 
culos de ambição, ou pqr interesses ele. euhiça ; raras 
vezes por amor. ~etellus~ o N umidieo, expressava . em 
}loucas ph.rases o pensamento g~ral, quando dizi~ : {(S·e 
a natureza fosse tão hcnevola, que nos fizesse _nascer 
sem carecermos de mulheres, tinha-nos libertado. de 
molesta companhi(J. ! » .. E accrescentava que o consor-

• 
-~---~ 
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c-io devia reputar-se uní sacrificio dos prazeres aq de~-
empenl)o de . deveres publicos-. · · · _ 

Na .opin~ão dos jurisconsultos . e dos homens _politi-
cos, á fraqueza e á ligeireza de animo femeninas, con-. 
trapunha-se a magestade viril. Ainda no reinado. de 
Tiberio, Seve'rl~s Cécina; . ii1sistin~o pelo restabeleci-
mento da antiga disciplina, não duvidava. definir o sexo 
mais delicado como frag.il, incapaz de cuidados e~ fa-
digas, leviano; e . ambicioso. (ili·) Cat~o não invectiva-
"ª co-ntra elle com mener ardor ; ( 10) e ·o,s princípios 
da _legislação ,tendiam ? determinar a sua inferio1:idade 
em referencia aos homens. 

Esta sujeição, quasi servil, encontra-se como base 
nos preceitos ;politicos e religiosos de 'ioda a antigui- • 

· dade,- conforme ohserv.a o conde José de Maistre na~ 
,formosas . paginas do seu trata elo à.o~ '.Sa.crificios .. ' 

A primitiva constituição de Roma; -partindo d' estas 
icléas, e consagranclo;_as, su~metlia as i:nultleres, mes-
mo depois da maioridade, á tutela permameute dos 
parentes viris. No sentido aristocratico, que a dictou, 
a tutela levava em vista sequestrar-lh~s toda. a parti-
c)pação na gerencia dos negocios, quer publicos, quer 
particulares, curvando::-as pelo vinculo . legal á superio-
ri4ade masculina. Quiz-se por esta dispozição conter 
o elemento, em que a familia se perde pelo elemento 
que a perpetúa. ( 16) A expressão juriclica é de UI- . 
piano. , 

O tut<;>r instituido pela lei, ·e interessado em velar _ 
.como herdeiro mais proximo, assistia aos actos das da-
mas para lhes neutralisar a actividade civil, cabendo-
lhe '1té impedil-a's ele passarem ao poclcr ele tercefrr.1 

(14) Tac:it. Ann. Liv·. III, n.0 33. 
(Hí) Tit. Liv. liv. 3~ .. 0 Val. Max. Jiv. 9.0 cap. I. 
(16) Ulp. 1. 195. § 5. D. de verb signij. citado por 'frop-

long .. • 
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com .o patrimo;lio. Nãó _. podiam. dispôr dos bens sem 
auctorisação da tutoria. Não deviam nem sequer per-
guntar que leis deliberava .o senado, ou que sedição 
.inquietava o fortim. Um tribunal composto d.os paren-
tes mais chegados, julgava os seus desvios e culpas, e ·· 
tinha auctoridade para as condemnar aos castigos mais 
severos. ( 17) Em algumàs occasiões os parenfes foram 
incumbidos de se;rvii;em de algozes ás mulheres da sua 
familia, sentenceadas a pena capital ! ( 18) 

· O poder paterno era absoluto s9bre todos os mem-
bros da sua casa. Michelet retrata esta existencia as-
pera e sombria das primeiras epochas com pincel de 
mestre. « Por numerosa, que se junte -a familia em 
roda do lar, não des.cubro senão uma pessoa unica, o 
pae, o possuidor aotual, a acção _domestica, o deus vi-
vo da' ésposa, do's . filhos., e dos escravos. A índole an-
tiga da familia é foroz e exclusiva; mulher, filhos, e 
servos, são corpos, são cousas, mas não representam 
pessoas. Pertencem ao chefe; este ·}Jade varal~os, ven-
dei-os, ou matal-,os, )) -

· _ A cultura abrandou o primitivo rigor, mas a essen- _ 
eia prevaleceu. A desconfiança entre os dous sexos, e 
a t yrannica ~upremacia do mai_s ·forte sobre o mais 
fraco, nunca se apagaram. Os meios preventivos e coer-... 
citivos para a sustentar , ora ríspidos, ora mais suavi-
sados, conservaramrse. Que vantagens produziram so-
bre o moral das mulheres ; que resultados offereceu 
um systema, que no desprezo da capacidade e do co-
ração feminino, (á metade do gcnero humano!) con-
stituía a regra invariavel das relações civi~ e sociaes? 

As torpezas, ~ indifferença conjugal, o adulterio, o 
odio desnatural, as scenas monstruos.as, e o divorcio, 
eis as consequencias logicas de tão '.'enenosas semen-

(17) Tacit. Ann. Liv. II e ~iv. XIII ~ 

(18) 'J.'it, L~v. L,iv. 39.0 -
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tes .! Rasgando o véu, com a vehemencia costumafta, 
Tertulliano exclamava, referindo-se ao estado dissolu-
to, obra da acção das leis sobre os costumes, e dos 
costumes sobre a sociedade : « Aonde vemos aquelles 
venturosos consorcios, que a castidade tornava exem..'. 
,plares, a ponto de decorrerem mais de quinhentos an-
nos sem um divorcio? Hoje, na mesma .hora do casa- · 
~ento faz-se voto de repudio ; e. o clivor~io vem co-
mo o primeiro fructo do matrimonio!» (19} 

As. mulheres, offendidas no orgulho, e exauctoradas 
dç toda a dignidade pessoal, vingavam-se, mergulhan-
· do no lodo e baixeza dos vicios, ou entretinham os 
ocios, sonhando a maneira de exagerarem o fausto e 
as despezas ! Se houve uma Cornelia, mãe dos Gra-
chos, só culpada de ambição ; se houve Porci'a, espo-
sa de Bruto ; se houve Octavia, irmã de Augusto, ty-
pos nobres e puros, que pela sua virtude grangearam o 
respeito e os ·louvores, logo ao seu lado não nos appa-
rece Servilia, mulher de Lucullus, repudiada por devas-
sidões repugnantes ; a filha de Sylla, <)asada cotn Mil-
lon, colhída nos braços do historiador Sallustió, e açou-
tada pelo delicto flagrante? Tulliola, a filha dilecta de 
Cícero, não foi maculada pela s~speita de incestuosa 
com seu pae? A .irmã de Clodius, em uma idade ten-
ra, não sabia dos carinhos criminosos do ·irmão para 

· ti leito de Metellus, e não o infamava com espantosa 
libertinagem ? . . 

A conspiração das Bachanaes, os assaltos subterra-
neos ao pudor, ou á tranquillidade; do Estado; os mari-
dos trahidos e denunciados ; os · esposos envenenados ; 

·cento e sessenta mulheres comencidas e .justiçadas por 
este crime; .(20) as festas ignobeis,. em que as damas 

( 1 9) Tertul. A polog. 
(20) Vai. Max. Liv~ II, cap. V. Ap~ian. De bel'.c,iv. 

· lV, 2(!. . 

•. 
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ilh1stres vinJ1am imitar o delirio. sensllal das .,prostitu-
tas ·; ( crepidil'}i stagni lup(tnaria adstápant, illitstribus. 
,feminis compl.11ta.) as: m,onstruosa~ paixões, que o pejo 
e o horror mandam cailar, que· TacitO . não ousa dizer 
senão uma vez~ · e ,que a musa vingativa de ;uvenal 
fustiga de · cruento açoute,. (21) não explicam a podTi-
dão e o escandalo, com que se dissolvia co.bertá de le-
pra uma sociedaP,e, que tinha procurado . fora . da na-· 
tureza. e dôs v~rdadeiros . sentimentqs · a i·égra e o ali:-· 
mento moral da sua· <;>rganisaÇão ,!iociaveI;? . . ,... 

O luxo .das. romaúas era desenfreado e assombroso. 
Plinio diz-nos que vira Lollia ass,istindo a um banqu.e- • 
'te ornada de pero~as, que valiam quarenta milhões . de, 
sextercios ! Na cabeça e .nos h1:aços das. mais opulen-
tas resplandeciam as· p_edré\rias, espolio das rainhas 
estrpngeiras. N' os dedos hrilhavai;n auneis, qtio os es-
p-Jaltavam de joias. Estes enfeites valiam um patrÍII}O-
nio. A sua liteira conduzida por. oito robustos servos 

Jevava-as ás visitas, aos ·g9lapteios, ~ aos circos. Duas 
escravas donzellas com ventarolas de pennas de· pavão 
refrescavam-llies o ar, , e desviavam-lhes O· sol. Dous 
pagens acompanhavam-nas a toda a parte com os mo-
les coxins, em que se assentavam. 

Em quanto os formosos olh-0s riem para a· arena, · 
·aonde sangra por mil fetidas o. corpo dos Gladiado-
res, a mão delicada, encanto dos Pro,'.percios e· Catul-
los, dará serenamente o signal de morte . contra -o 

. Athleta prostrado. Depois, á hora elos festins lubri:-
cos, vel-as-hemos esquivar_ para o regaço dos secretos 
pr~zetes, aq, .passo que o esposo,, vendendo a infamia . 
a pezo de ouro, contará os l,ucros. ela . des.honra silen-

. cios!J. ! Em presença de semelhante preversão quem ha 
de àdmirar-se, 1de que o divorcio. fossé o ter.mo or-
dinario d' ella ? As palavras ·torpíssimas,. que J u:venal 

(21) Juven. Satyr.·, !I. 



presta ·ao amante adultero são o espelho, aoude-.se Te-
ilectem estas hediotidas feições. O marido aceitava. a 
infamia como um obzc.quio. As leis, querêndo promo-
ver a populaçao,.tinhari1 fei'to do 'matrimonio uma cou-
sa venal, um negocio cm .. que ·· o numere dos filhos re-
gulaya o numero ·dos premias: 

Jarn pater es: de"dimus. ·quod -~umre"opponere possis. 
·'Jura parent·is habes; proptcr me scriberi:dtmres;' 
'Legatum omnc cap-is, nciC" non el dulce cadiicum .' (22) 

.O cásamento era de fodos o contraclo menos so- · 
lenme. Bastava o mutuo consentimento para ó tornar 

. perfeito ; as cei:emonias Teligiosas não o sagravam ; as 
formulas civis não se invocavam para assegurar a sua 
validade. A prova fazia-se pela éohabitação apparente 
e a posse do estado. Se os esposos achavam a cadeia 
conj_ugal demasiado pczada, a lei permittia-lhes que-
brarem-a ·1 

Assim o divoréio repetia-se á sombra dos prete:x:to"s 
maís íuteis. A esterilidade, as desaYcnças entre noras 
e sogras, e a impudidcia, allegavµhl.-se a cada passb 
como sufficiente motivo de separação. Paulo Emiljo 
repudía a mulher .. só porque o incommoda ; Sulpicio 
Galha faz outro tanto á sua por ler sahidel de càsa · 
sem véu. Publio Sempronio exclue a esposa por as-
sistir ao especlaculo sem licença ; Cictffo aa ·cabo de 
trinta annos deixa Terencia ·para um noi·o dote pagar 
·as suas dividas ; e afasta-se logo de Pt!blilia- por não 
a ter visto banhada cm lagririrns com a perda de Tul-
liola ! Tintinio Minlurno casou de proposilo com Fan-
nia, difamada, afim de lhe empolgar a fortuna, e se 
divorciar depois ! · 

"Müitas vezes a separarão era amiga,el. Cesai' teve 

(22) Juv. Satyr. IX. 
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. tres es·posas, Augusto quatro, Bruto dnas. Algumas 
já não contavam os · annos pelos consulados,. mas pelo 
nome dos .mi:tridos ! ·(23) · • 

O patrio poder, amansada a ferocidade primitiva, 
. não se assignalava pela espada, mas sómente pelo rig0r 

de . desherdar. Nos· tempos republicanos ainda se vi~ 
ra Cassio condemnar o filho á morte como partidario 
das lei~ agrarias ; ~ o senador-Fulvio decapitar o seu, 
gentil, espirituoso, e mancebo, como cumplice de Cati-
lina ; (24) mas com o governo ele Octávio estes raros 
e.x_emplos desappareceram inteiramente; e as cruentas 
e, antigas tradições apagaram-se dã existenéia nacional. 
O direito ficou .ainda; mas a· applicação barbara, cahi-
da em desuso, não tornou a: envergonhar a humani- · 
dade e a natureza. · 

N' este estado de de&apego, de repugnancia, e de ve-
nalidade intima, não ·espanta, e era até coherente,-- que 
as lig1i'ções viciosas tomassem na vida o Iogar, que tis 
affectos virtuosos , e o conchêgo domestico deixavam 
vazio. Aonde faltava o sereno contentamento do lar e 
das allegri'as çonjugaes e pa.ternas, não podia caber 
s~não a paixão seu.suai e . a irritação elos apetites las-
civos. 

No ·meio elas co11vulsões políticas, que aballavam tu..-
do, incerta · a fortuna, e em trevas a alma, o-coração 
qo homem, nã.o encontrando na ternura da companhei-
ra legal ·da existencia refugio ou consolação, (poden-
do-a ver passar subitamente do seu thalamo repudia-
do para os braços até ~e um inimigo!) engolpbava-se 
nas delicias, e esquecia-se dos dissabores ao lado das 
Lais e das Phrinés de Roma, que esfriavam das cari ... 

(23) Seneca. De Beuef. III, 26. ~. -Non consulu.m nume~ 
ro, sed maritorum, annos suos, computant, el; exeunt matri- . 
monii causa, nubunt repudii. 

(24) Val. Max. Liv. V. Sallust, Catilin. 



cias dos usurarios e pubiicanos para fingirem o amor 
junto dos Ovidios e Catulos. As concubinas e as pros_,.· 
titutas reinavam despoticamente ·sobre · aquelles, que 
t inham decretado a inferioridade moral e a abdicação 
civil do seu sexo, vingando ·as· humilhações · d' elle na 
avidez · com que despojavam e envileciam os mais dis-
tinctos cidadão'S. 

Frequentemente a. mulher e os filhos cobriam-se 
coin o mesmo tecto,. que abrigava a amante p.ublica 
do esposo e do pae ; e as orgulhosas matronas, des-
pindo voluntariamente todos os sentimentos de ·digni-
dade, sujeitavam-se assim de algum modo pela convi-
vencia ao perigoso ascendente das bellezas rivaes. Afa-
gavam publicamente o vicio alheio e o ultrage proprio, 
diz Plauto, para em segredo gosarem da · triste satisfa-
ção de opprimirem com desprezos as l_ibertas, que as 
offuscavam ! 

Palam blandiuntur: cla!ll, si occasio usquam est, 
Aquam frigidam subdole s_uffundunt ... , 
Quia nos· libertinoo sumus. (20) 

Sahindo das miserias da servidão, estas entravam 
por necessidade no desenfreamento liibrico. Ornadas 
de prendas, empregavam, como outras tantas seducções 
irresistíveis, o canto, a dança, a musica, a graça do 
rosto, e os dotes da gentileza, para attrahirem e fas- , 
cinarem os filhos-familias opulentos, e os velhos enri-
quecido~ pela expoliação dos ppvos. N' este abysmo se-
pultava-se consideravel parte dos avultados thesouros, 

. extorquidos pela conquista. A importancia das mere-
trizes subiu com o incremento da devassidão geral. 
Se Aspasia viu a seus pés desde Alcibíades e Dioge-
nes até Pericles, e foi a mestra do gosto e do agrado 

(25) Plauto. CistelL act. I. 
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ua capitat das artes, em Romà. as libertçis ensoberbeci.-
das com o culto e a fortmia <l'e cem amantes, exerciam 
igual influencia, e usavam de privilegios semelhànte~. 

Para saber como a antiguidade cemprehendia os cos-
tumes, escutemos a Demosthenes contra Nééra : «Te-
m0s as"prostitutas para o deleite, as concuhinás para 
os cuidados pessoaes, e as esposas parg. nos· darem her-
deiros, e regerem o interior domestico!» Os romanos 

. ·entendia~ o mesmo. Assim, em quanto ~ lei · estahele-
(lia a supremacia viril para o estado de casamento e 

- de familia, contradictoriamente protegia, como uma 
instituição,, as mulheres perdidas, que absorviam os 
patrimonios, ennegreciam a honra elas grandes casas, 
perturhava\11 a paz dcimesLica, e agitavam o· Estado. 
Nos sel.).s toucad·ores e nas suas camaras a mocidade 
eorrompida aprendia a desprézar o pudor e .o decoro, 
e a especular com as lagrimas da patria. A. conjuração 
ele Catilina tramou-se na morada ela-prostituta _Seµi-
propia. Prrecia, amante de Cethego, quasi que .teve 
mais poder do que uma rainha. No consulado de Lu-
cullo a meretriz Ché!i'don vendia a. justiça ·sem disfar-
ce. O proprio Cícero', orando a fa\1or de Crnlio, descul-
pava com a brandura deis usos ~ a·s exigencias do . se• 
cúlo os estragos e a corrupção causados· pela tolerancia 
dos amores venaes ! Eis o que perante um tribunal 
se ousava clizer das Cynthias, das Leshias, .e elas Ca-
rynnas, que os ~'oetas celebravam por . ebriedade sen-
sual ! «Mais perigosa elo que a espada, clama Juvenal, 
a ·luxuria apoderou-se de Roma, e a vingança . do mun-
do vencido foram os-vici'os, que lhe transmittiu') ·(26). 
. Ao cançro da prostituição, que roia até as medülas 
o vigor da republica, acçrescia , a lepra da escra,vidão, 
origem não menos funesta da rapida clecade.ncia dos 
dominador(;'ls ela terra. · 

(26) Juven. Satyr. VI. 

• 



Em quanto- os' ·patricios, a raça privilegiada, á fren-
te dos exeréitos, e nas grandes magistratu~as das ~·o
vincias, partindo da cidade para as remotas regiões da 
Asia , para a Grecià, e para a Africa, cuidavam em 
amontoar o expolio <los soberanos e <las nações ren-

, <lidas ; em quanto a ordem equestre, na posse do mo-
nopolio de arrecadar as rendas publicas, talam os sub-
ditos, arrancando-lhes até ao ultimo obolo, e creando · 
á custa do povo exgotado as repentinas e insolentes 
fortunas, que aprcssarnm a dissolução social, e preci-
pitaram a mina do Estado ; o ocio, o desprezo das 
occupações industriaes, como abjectas, e a vasta exten-
são das propriedades arislocraticas, tornavam Roma 
tributaria dos· celleiros do mundo, e ameaçavam-na 
com os horrores da fome, quando as tempestades re-
volviam os m~res, ou quando os piratas fechavam os 
portos, cravando a sua bandeira nos mastros das gal-
lés, que de longe conduziam o pão para se manter.·.o 
povo-rei! 

O faustuoso orgulho dos conquistadores reputava 
ignobil o trabalho da lavoura, que tinha honrado as 
mi.(os victoriosàs <le Cincinnato; e para não perderem 
uma hor.a de recreio nos espectaculos, o~ de tumulto 
nas agitações do forurn; entregavam o arado e o la-
vor de todas as artes fabris á actividade paralitica dos · 
escravos. 

A guerra . era o viveiro continuo, <l' onde se tirava 
esta infeliz _classe, cuja exasperação, armando-se, poz 
um dia. a capital do .imperio a dous dedos da sua rui-
na. A derrota não significava só a independencia op-
primida, ou eleminada, para os que sucumbiam. A es-
pada, quebrada no campo, ministra...-a aos romanos ven-
c~dores o ferro, com que foriavam as cadeias . da ser-
vidão aos seus prisioneiros. 

A traz das ·legiões hiam os correctores do trafico 
branco, os rnangones de deplorayt;)l memoria ; e no 



meio das scenas de luto causadas peio abalirnento de 
um grande desastre~ as victimas vergadas ao seu pezo, 
perdendo a patria, perdiam a familia_, e a dignidade 
de homeris, com a liberdade! Os generaes e os solda-
dos vendiam, a quern mais dava 1 a carne humana, co-
mo parte licita no seu quinhão da preia., 

Por outro lado os piratas e salteadores eram forne-
cedores não menos incansaveis, despojando e arreba--
lando as pessoas livres, que expunham depois nos mer-
cados, e negociavam como se fossem nascidas em con-
dição servil. 'O homem, diz Hecren com verdade, . foi 
a mercadoria mais procurada n' aquellas epochas, por-
que a venda era segura, e a aquisição facilima ! ' Dia-
riamente se apregoavam, . transportados de uns · pai'a 
outros pontos, homens, mulheres, e creanças, qu'e a 
sorte de ·um assalto nas cidades, ou na estrada, ·sacri-
ficára á cubiça dos ladrões. Bastava a posse para legi..:. 
timar o direito do vencedor. Platão, Diogenes, Tere -
cio, Esopo; Phedro, e Gni.pl1onle, mestre de Cicero, 
foram escravos d' esta maneira ! · 

O supplicio dos homens livres, dôs guerreiros, e dos 
grandes engenhos st~ejtos pelos rigores do infortunio 
á mais infima das miserias, mal pode conceber-se ho-
je. Como a resisténcia moral da victima estava em 
proporção da iniquidade e· do ultraje, as leis ,de san-
gue tinham previsto a energia da .defeza indívidual, 
e nada omittiam para a suprimir. 'Não se conceda 
repouso w escravo ! ' dizia Aristoteles. , ' Que ·durma 
ou trabalhe!' escrevia Catão. Não o deixar pensar um 
instante era a idéa fixá da tyrannia dos senhores ! 

O Edícto:Edile_s (tit. I , li.v. 21 ) estabelece:°<< que 
os vendedores de escravos declarem ao comprador os 
deffeitos e as molestias d' elles ; ·que ·OS informem se 
são atreitos a vadiajem ou fugidiços ; se commetteram 
delictos ou desordens. » Logo depois, para mais sensí-
vel se tornar ·a analogia, vem º· artigo da venda dos 
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e.ival.los e do gado, e começa por iguaes palavras. 'Os 
vendedores devem tambem declarar os vicios, manhas, 
e enfermidades do animal ! ' · 

Toda a abominação d'aquelle estado social, exclama 
Chateaubriand, resalta da confrontação ·dos dous tex-
tos lançados pelos jurisconsultós romanos com a sim-
plicidade de uma dispozição vulgar ! Varrão, classi6-
cando os instrumentos agricolas em vocaes,. semi-vo-
caes, e mudos, diz que os primeiros são os escravos, 
os segundos as bestas; e os ultimos as cousas inani-
madas. (27) Non tam vilis, quam rmllus ; eis a defini-
ção legal do servo. Menos desprezivel do que nullo !. 
O envilicimento da especie humána não podia baixar 
mais! · 

'Os riossos escravos são os maiores inimigos, que 
temos'. era a voz de Catão, e o pretexto com que se 
desculpavam as violencias ·e barbarid_ades ! Seneca é o 
primeiro que se oppõe á theoria implacavel, exclaman-
do: 'Servi sunt, imo homines. Servus est ! fortass-. 
liber animo.' Os servos são homens; o corpo pode .ser 
captivo, e a alma livre ! Este clarão de luz christã, 
este effiuvio ·da caridade moderna raiou · espontaneo; 
ou rellectiu-se da palavra apostolica de S. Paulo para 
o espirito do philosQpho? Entretanto o comrnum dos 
romanos não desistia dos princípios inllexiveis, que se 
adaptavam á índole cruel, e á soberba oppressiya da 
sua gente. 

Os escravos eippregavam--se em todos os serviços, 
que a arrog.ancia do povo~rei julgava inferiores á di-
gnidade propria. Lavravam as minas, trabalhavam nas 
officinas, e eram allugados para as obras de construc-
ção. Os templos, as cidades, e as corporações susten-
tavam por suá conta reba!Jhos d' elles. Executores das 
.ordens dos magistrados, incumbidos da limpeza· dôs 

(27) Varrão - De i·e rustica X, XI. 



aqueductos, da reparação das estradas, e dos edificios; 
remeiros a bordo das esquadras ; conductores na mar-

-cha dos exercitos ; pastores e guardas nos campos ; la-
vradores e economos nàs fazendas ruraes, a tudo os 
applicavam,· e para tudo utilisavam a destreza e a força 
do seu braço. O suor escorria-lhes do rosto, os mus-
culos e os nervos consummiam-se na lida perenne, sem 
que a piedade os consolasse, ou a vaidade e a indiffe-
rença vissem nas suas .penas o padecimento humano. 
Eram cousas ' 'ulgares e sem valor, que se gastavam 
com o uso ! O Molhe de Adriano, o Collisêo, a via 
Appia, objectos da admiração moderna; foram ergui-
dos com cimentos amassados em lagrimas e sangue ! 
A sociedade considerava os captivos como existindo 
fóra do seu gremio. Nem louvor nem compaixão para 
eHes ! A sua desgraça não condoía ninguem. Mesmo 
na mi seria ficavam excluic].os do resto dos mortaes. , 

O seu numero era infinito. Os nobres, os cavallei-
ros, e os cidadãos abastados nutriam manadas immen-

•sas, e lucravam com as suas fadigas. Crasso tinha qui-
nhentos servos pedreiros, ·que allugava. No campo de 
Scipião contavam-se quarenta mil, e os soldados orça-
vam apenas pelo dobró. Caio arrebanhava: cinco mil 
escravos.; e Athenêo assegura'--nos que muitos parti-
culares opulentos' possuiam dez, e vinte mil. O testa-
mento de qaudius Isidorus assim o attesta, queixan-
do-se da adversidade das . guerras civis, que lhe dei-
:x.ava só quatro mil cento e cincoenta e seis servos, 
cinco mil e seiscentas juntas de bois, vinte mi) cabe-
ças de gado lanigero, e seiscentos milhões de sexter .... 
cios. Era uma pobreza difficil de supportai' ! Esta mul-
tidão chegou a ponto de motivar serios receios na Ita-
lia. Propondo-se um bairro. separado na cidade para 
os captivos, o temor de lhes dar a conhecer a supe .... 
rioridade que tinham sobre a população livre, deter-
minou os homens sizudos a recusarem ! 
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A todos os paizes da terra se · hiam buscar os des-
venturados, que o destino condemnára á miseria senil. 

Em Dellos era o maior depozito. A Phrygia e a Ca-
padôcia despovoavam-se para os fornecer. O valor do 

. ~scravo reputava-~e segundo a patria. O hespanhol, 
facil .em acabar com os martyrios pelo suicidio, assus-
tava os compradores. Em quanto na Sicilia um escan-
ção custava menos do que uma taça, e na Gallia e ná 
Africa as donzellas se trocavam por punhados de sal 
e algum vinho, as Millesianas, todas graças. e enlevo, 

·e os Phrygios lascivos, pagavam-se por alto preço. Os 
officios mais baixos, os actos mais abjectos e obscenos, 
as brutalidades mai~ ~scandalosas na posse do senhor 
cabiam a todos estes infelizes. 

Uns eram musicos, outros bobos, muitos paciente~ 
dos seus deleites. lmpudicitia in servo 1iecessitas ! A 
força de tormentos, mettendo-os desde creanças em 
caixas de madeira, ou entalando-lhes os membros em 
fôrmas apertadas, ?· capricho fazia . pigmeus dos que 
nasciam para a estatura ordinaria de homens. Julia, 
filha de Augusto~ prezava-se de ter urri anão de dous 
pés de alto sómente, e uma· escrava das mesmas di-
mensões ! · , . · 

As crueldades frias é ·gratuitas, com q~e os ator-
mentavam, pareceriam incriveis se tantos testemunhos 
auctorisados as n?lil · referissem. · 
. A .rriais leve falta pu_nià-se como attentado. A raiva 
e o' arbitrio do senhor decidia.m do castigo. O servo 
expirava retalhado pelas varas do lorarius, cravado na 
cruz, esmagado entre. duas mós, esvaido no chão com 
as mãos e pés, nariz e beiços cortados, ou suspenso .no 
ar em quatro ganchos de ferro ·para as aves de rapina 
o devorarem vivo. 

Não era preciso mesmo culpa para cessarem os seus . 
dias. Cleopatra experimentava n'. elles os venenos; Fla-
minius, para mostrar a certo convidado como se' mor-

o' * 
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l'ia de morte violenta, decepava pela sua mão a cabe-
ça de um dos servos. (28) Pollion engordava as mo-
reias dos seus viveiros com os escravos, lançados para 
as fazer saborosas; (29) e Augusto, que o reprehen• 
dia1 mandava enforcar outro desgFaçado semelhante 
pelo crime de comer uma codorniz destinada a Cesar ! 

Em quanto o senhor se recosta em brandos coxins 
para ceiar entre hospedes e amigos, a turba servil ro-
deia-o ; e se o estomago carreg_ado cede ao pezo das 
iguarias, se a gula deseja recobrar-se desaifogando a 
primeira voracidade, aos infelizes cumpre o asqueroso 
mister de apagar os vestigios. Este enche as taças, 
vestido de mulher, homem na idade, creança pelo ar-
tificio. Aquelle vela a noute .in.teira entre a e~bria
guez e a sensualidade. l!i cubiculo vir, in cànviv'Ío 
piter ! lnf elizes dos que soltarem uma palavra, ou um 
murmurio só l O açoute vigilante lacera-os se a tosse 
involuntaria, o soluço, ou o mais ligeiro rumor accu-
sar o ente desprezivel de exis.tir ! Todos assistem até 
ao amanhecer, em pé, sem sustento, mudos, inertes 
como estatuas. 

Algumas vezes o opulento amphitriâo lembra-se de 
obzequiar os convivas, e ordena combates atrozes, simu .. 
Jacros do circo; e os misera veis, obrigados a perderem 
a immobilidade forçada~ rasgam-se de feridas para re-
creio da ebriedade. Os espectadores applaudem, ou apu-
pam, e o amo, enfastiado, despede-os afinal dizendo : 
• Sahe ! não manches .de sangue vil a minha toga l ' 

Os horrores contra a natureza, de que os faziam· vi-
ctimas os devaneios lascivos e ferozes, custam a acr84 
ditar. É preciso ver nos versos de Juvenal até onde 
chegava a depravação e a crueza, para se formar idéa 
exacta ela luxuria e da loucura lubrica dos tyrannos 

(28) Plutarch. T. 'L. Flaminius. , 
(29) Seneca-De ira liv. III cap. :X.L. • 



~a terra. (30) Mas Plínio . e Quinteliano por outroli 
terJ'!lOS não nos asseveram Q mesmo? (31) 

A noute estes rebanhos humanos, desfalecidos de 
fome e de cançaço, eram encurralados, como animaes, 
nos carceres do Ergastulo, homens e mulheres pro-
miscuamente. Palha podre, ou: o chãQ humido, ei$ o 
seu leito. A farinha, que os nutria, distribuia-se par-
camente aos mezes. O viriho, em pequena quantidade, 
segundo a receita de Catão, compunha,,-se de vinagre, 
de agua doce, e de agua do mar corrupta. 

Os mancebos destinados a vilipendios mais infames, 
aguardavam ·o senhor e os convivas á saP,ida dos ban-
quetes em ca.maras reservadas. Dion relati!- os proces-
sos ignobeis empregados para atrazar n' elles a puber-
dade ; . e o pudor das línguas castas envergonhar-se~ 
hia nom!')ando as torpezas das mulheres romanas com 
os servos. Se os annos, ou as fadigas os_ affiigiam_ de 
doenças incuraveis, expunham-nos na ilha de Escula-

. pio, ou â margem do Tibr!'l, e ahi pereciam sem auxí-
lios. Par11. fite ~vadirem aos tratos quotidianos se acaso 
se vali!lm da fuga, salvando-se nas montanhas, perse-
guiam-nos como feras, e r~conhecidos pela cabeça ra-
pada, pelos pés chagados das pêas, e pela marca de fer-
ro em brasa abert!t na test~, d!'l.pressa os apçmhavam: 
a morte mais cruel, se a av~reza não se mettia de per 
meio, vinha pôr termo a tantos males poF diverso 
modo. 

o escravo nada possuia, nem até o seu pecmlio, ad-
quirido â custa de trabalho e de vigílias. Na mão 
do senhor eatava sequestrar-Ih' o. Não tinha esposa ou. 
filhos. Os seus amores eram casuaes, e o laço conju-
gal nunca os abençoava. As creanças nascidas elo .mo-. 

• mentaneo ardor dos sentidos e da promiscuidade do 

(30) Juven. Satyr. VI. 
(31) Plinio XVI, 18 e XXI, 26. Quintil. II.16, e V, 12. 
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ergastulo, pert~nciam ao doÚo da mãe, como as crias 
dos animaes. E a phrase de Aristoteles . .f:\. sorte das 
mulheres ainda parece mais horrivel, se é possivel. 

· A fraqueza do sexo, os dotes do espirito, as pren-
das da esmerada educação, que muitas vezes recebiam, 
e a gentileza do rosto, longe de aliviarem, carregavam 
ainda de maiores ultrages a sua existencia. 
, Constrangidas a prostituirem a flor da for.musura, 
não só aos apetites do amo, mas aos dos companhei-
ros de infelicidade, e em trafico venal á libertinagem 
publica dos lupanares, saciavam com os lucros infa-
mes, preço d.o seu corpo, a avareza do senhor. 

Catão, o severo Catão (!) não duvidou fixar a ta-
bella dos ganhos, que deviam render-lhe as escravas 
expostas nos prostibulos. Moças satisfaziam a impudi-
cioia de convivas ehrios ; velhas serviam de haldão e de 
opprohrio, traçando-lhes mão obscena sobre os seios 
os mais abjectos versos. As lidas e o envilicimento não 
bastavam . . Nuas até á cintura, deviam cercar depois 
a dama da casa no seu to'Qcador, supportando da sua 
im.paciencia e caprichos o mais asper.o tratamento. 

Affeitas aos espectaculos tragicos da arena, o ha-
bito de verem jorrar o sangue fazia insensiveis as mu-
lheres romanas. As mortificações domesticas, a lividez 
e as rugas da devassidão, os deff eitos da :Qgura, e .a 
belleza murchada, tudp recabia sobre as desditbsas 
captivas. A agulha de ouro espicaçava-as nos braços 
·e nos peitos á ma1s le\'e falta, e mesmo sem ella, se 
á força de arte não sabiam corrigir por i:p.eio dos en-_ 
feites os estragos da idade, e a velhice precoce do vi ... 
cio. O sangue espirrava então a cada passo do corpo 
·das victimas para as tranças das Leshias, das Coryn-
nas, e das Lidias, incensadas nos cantos de Horacio, · 
de Propercio, e de Ovídio ! (3~) 

- (32) Ovid. Am. I. 
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As ro:i:nanas quebram o espelho na fronte das es-
cravas, arrancam-lhes os cabellos, e pizam-as debaixo 
dos pés, só porque alguns anneis do penteado fogem ao 
alfinete, que os sujeita. E era ainda suavidade ! Os 
castigos tornavam-.se atrozes, quando incumbidos a 
·verdugos servis. A umas Iigavam.,.,1;1as ao tronco pezado 
e ouco. chamado codex immundus, e dia e noute pena ... 
vam sentadas. A outras s:uspendiam-nas pelos cabellos . 
no alto · das portas e das columnas, e açoutavam .. nas 
assim com disciplinas de correias ; e o tormento. não 
parava em quanto a voz da' senhora nãcr proferia o 
solemne exi ! Depois de suppliciadas com tanta bar.-
baridade, as miseraveis haviam de mostrar o corpo 
ensanguentado a quantos ·passassem, porque tinham 
de. acompanhar a dama ao banho. . 

Accumulados ' os padecimentos e as injurias sobre 
ella, não admira que esta raça fofeliz um· dia contasse 
os oppressores, e emprehendesse um' grande esforço 
para se eximir do martyrio da sua deploravel condi-
ção. Provocada por um mon~tro, que na crueza geral 
dos costumes soube fazer pasmar os concidadãos da 
Italia, a explosão rebentou ná Sicília: Demophilo de 
Enna achou o modo de conv-erter a paciencia dos es..: 
cravos na raiva de verdadeiras feras. As dores que 
lhes infligia serviam-lhe de recreio. Cravava-lhes fer-
ros ·agudos nas feridas ; sepultava-os, vergados de ai.-
gemas e cadeias, no fundo dy medonlrns carceres; .met-
'tia-os nos mattos com os gados, sem mais sustento, 
do que o indispensavel, rigorosamente, para se não 
esvaírem de fome; e não raiava uma só manhã, em 
que. o látego e os supplicios, não enchessem de lagri-
mas, de gritos, e de sangue, a morada do tyranno. 
Sua esposa, Megallida, digna da ·sua ferocidade, imi-
.tava-o nos horrores ; e ambos e.raro objecto de im-
placavel odio para as suas victimas. 

A rebellião foi rapida e· impetuosa ; ~s reprezalias 



atrozes e immediatas. Entrando em Enna os servos 
assassinam e infamam tudo, creanças, mulheres, e ho..., 
roens. Unindo-se-lhes outros, e engrossando a cada 
hora, a onda sobe e cresce, até alagar villas e cam-
pinas. Demophilo e sua esposa são colhidos em uma 
casa rural, aonde se tinham refugiado. O marido ex-
pira de morte affrontosa. A mulher, entregue ás suas 

. mesmas escravas, padece por mão d' ellas tratos es-
pantosos. Sua filha, innocente e piedosa, deveu a vi~a 
e o respeito com que a pouparam, á sua índole com-
passiva. Os captivos conheciam-na por ser a consola-
dora benefica das suas miserias.- · 

Dirigida por Eunus a insurreição depressa tomou 
o v11Ho de uma guerra social ; os exercitos romanos e 
quatro pretores vencidos, provaram assás a energia de-
sesperada com que os escravos se defendiam. Sem a 
perda de Tauromenio, cidade marítima, ainda zomba-
riam mais do valor das aguias ; ·e assim mesmc. qua-
tro ' annos durou a luta. Na epocha de Mario os ser-
vos tornaram a sublevar-se, commandados por Salvio, 
falso adivinho, e propheta como Eunus. l\'Ianio Aquil-
lio, collega do heroe dos Cimbros, destroçou-os em 
uma batalha, e não , concedeu quartel senão a mil, 
reservados para _ os combates do amphiteatro. A mor-
l:e voluntaria livrou os infelizes d' este derradeiro ul-
trage. Finalmente, no levantamento de Sparfaco é dos 
gladiaqores, coni dilliculdade debelado pelas armas de 
Crasso e de Pompêo, findam os impotentes arr.ancos 
da raça captiva, anciosa de quebrar os ferros. Ao 
christianismo, e á acção da sua doutrina durante se-
culos, devia caber a gloria de sua-visar logo, e de· ex;-
tinguir depois inteiramente uma abominação que foi 
o Uagello, e o stygma da sociedade antiga ! · 

A liberdade dos cidadãos não resgatava estas no-
doas, de ql!e se manchava a civilisação pagã: · Na cir-
dade, e fóra d' ella, os homens nunca poss13ÍI}m os di4 



reitos c1v1s e as garantias, que prezam, e definem as 
instituições modernas. Ao nome vão, que a bôca · dos 
romanos proferia cheia de orgulho, não correspondiam 
na vida· publica e particular as vantagens, que hoje 
encerra para nós. A vista imparcial d_a historia, pe-
netrando n' esses abysmos de corrupção e de miseria, 
não encontra em todas as classes, e em todos os graus 
da escalla soci.'al senão a servidão da pessoa e o holo-
causto do indeviduo á entidade collectiva ! 

A org;misação aristocraticà comprimia em apertada 
rêde o corpo da republica ; e se a ordem patrícia e a 
ordem equestre eram poderosas, como forças consti-
tuídas, o nobre e o cavalleiro, em separado, e só por 
si, não achavam na lei · e na índole política do Estado 
o menor abrigo, que lhes salvasse a existencia da espa-
da do vencedo11, ou dô punhal dos sicarios. Nada exi-
mia os seus bens de serem sequestrados ao arbítrio de 

. um tyranno, saóando,lhe a cubiça a elle, e aos seus 
validos a avidez ! 

A liberdade, a idéa puta e nobre, que raiou da luz 
evangelica, . e pela acção de muitos seculos regenerou 
o mundo, depois de regenerar o homem, nunca foi en-
tendida da~ antigas republicas, nem existiu para ellas. 
Não est~va de certô com os captivos eurvados á gleba. 
Não a confessavam os clientçs, cujo bando servil se 
movia ao aceno do patrono, como simplices authoma-
tos. Tambem fugia dos libertos, cuja alma vergava 
dü1nt\'.J do olhar dos amos; e cuja toga escondia os 
vergões do açoute e a marca da infa.mia; Hontem de 
rastos diante de um capricho, hoje de pé, mais escra-
vos ainda, . em virtude de outro capricho. 

S~riam livres os devedores, pela dispozição Ja lei su-
jeitos á vontade do credor, que podia retalhar-:-lhes as 
carnes, e por muita compaixão contentar-se em os se-
pultar nos carceres, verdadeiros servos da usura seden-
ta, que já de longe calculava roer-lhes a substancia, e 
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algemai-os como captivos? (33) Sel-o-hião a esposa e os 
filhos, que o marido e o pae estava auctorisado a ma-
tar, ou a vender sobre levianos pretextos ? Ser:fa de 
livres a submissão mais do que humilde perànte o con-
sul, quando os cidadãos, se elle passava, eram forçados 
a apeiarein-se do cavallo, a desviarem-se do caminho, 
e a levantarem~se dos assentos, sob pena . de ,recebe-
'rem das varas do lictor a immediata correcção? A po-
licja. do pretor, devassando os segredos das familias e 
impondo Rotas de ínfamia, de que só aos senadores 
era licito perguntar a causa, seria liberdade? As leis 
coegindo ao consorcio, fiscalisando a despeza dos ban-
quetes, ·e o numero dos convidados, respeitariam o que 
ha de mais sagrado e espontaneo na existencia ? Os 
tribunos, precipitando da rocha tarpeia até os .. sena ... 
dores, que lhes resistiam, e o consul despedaçando em 
publico a cadeira curul dos funccionarios mais gra-
duados, porque não se erguiam em honra do seu car-
go, seriam tyrannos, ou magistrados de um povo livre? 

Eis o que foi a liberdade em Roma ! Admiravel sa-

(33) Tit. Liv·. VI. 38 e 36. O credor podia conduzir pa-
ra sua casa o devedor insoluvel, que lhe era entregue; e lá 
mettel-o em carcere privado no ergastulo. As residencias ri-
cas todas tinham estas prizões cheias de infelizes. O devedor 
assim adjudicado chamava-se addictus, nexus ( ligaao) em razão 
da corda de nervo de boi, de que se serviam para o amarra-
rem; e obreratus por caus~ da oppressão, que pezava sobre 
elle. Tito Livio descreve-nos uma scena tni.gica succedida no 

jo1·mn, que deu origem á retirada do povo para além do Aio, · 
sobre o monte sacro . Quando se hia marchar contra os Volscos, 
apparece de repente um centurião, que não contava menos de 
.~dnte e oito batalhas, e expõe, que na guerra dos Sabinos in-
cendiára a sua casa, e as suas colheitas, e levára os seus re-

- banhos. Para subsistir viu-se na.necessidade de recorrerá usura, 
a qual devorando-lhe o patrimonio_, chegou até a apoderar-se 
d0 seu corpo. O credor levou-o e a seu filho, carregou-os de 

• ferros, e chagou-os de açoutes., . Isto acontecia 16 annos de-
~,P?~s da expulsão dos 'rarquinios ! -Tit. Li:v. II 32, e 33. 
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bedoria, que desde o c~ração e a alma, desde o mà-
trimonio e a paternidade, até á conservação da vida, 
da propriedade, e da dignidade moral, sacrificava sem-
pre o individuo á classe, a classe á cidade, e por fim 
até a cidade á prepotencia, que a fortuna fazia do-
minar! · 

A esta verdadeira servidão, que a gloria· das armas, e 
o lustre das conquistas, disfarçava com os títulos faus-
tuosos de grandeza e .de poder, deve juntar-se a lepra 
da venalidade, devorando tudo. 

Nada se obtin'ha de graça. Os empregos compra-
·vam-se ; os pleitos vendiam-se ; as eleições suborna-
vam-se. A justiça pezava-se na balança da avareza, _· e 
quem mais dava, era quem sabia triumphante. Nego-
ciavam-se as sentenças dos_ juizes, e os actos dos ma-
gistrados. Os pretendentes-,para merecerem bom des-
pacho não acenavam só com presentes valiosos ; des-
ciam á maxima. infamia de se offerecerem para ser-
viços abjectos, como agentes de devassidão. É por isso, 
que Jugurtha, rei da Numidia, segundo notámos, re-
tirando-se de Roma, exclamava: «só te falta um com-
prador ! >> Escarneo pungente, injuria espantosa, que 
os factos confirmam, etltretanto ! · 

Não tinha o Numida seduzido por meió de dadivas 
a maioria do senado para suspender a justa repressão 
·dos seus cTime.s? Não tinha afastado dl).as vezes a guer-
ra das fronteiras do seu reino, apreçando e pag_ando, 
os consules e- os exercitos, enviAdos para ' o castiga-
'rem? (3lí.) E o exemplo' de Jugurtha não foi unico. 
Ptolomeu, soberano do Egypt~, expulso pelos subditos, 
restabelecia-se no throno, corrompendo a Gabinio, e ás 
legioes romanas ; e o que mais adniira ainda : este ac-
cusado pela sua torpeza, repartindo o premio d' ella 
pelos juízes, consegue a aj:>solvição ! Na Illiria o com-

(34) Sallyst. Jugiirth. ~3, 16, 28,, 29. •·.~ ~ ._, 
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missario do senado, pago pelo rei, mentia nos seus 
relatorios, para o favorecei;. Na _Grecia Licínio, extor-
quindo dinheiro de todas as cousas, vend·ia até as bai .. 
xas dos soldados. Fulvo N obilior levou o escandalo ao 
auge de licenciar d' este modo uma legião inteira ! 

O senador Metellus foi exauctorado pelos censores 
por applicar os sextercios do Erario publi_co aos açu-. 
des das suas fazendas ; outro padeceu a mesma pena 
por arrebatar as telhas de marmore de um templo, e 
cobrir com ellas a sua casa. Nas províncias o proces-
so intentado contra V erres, como· observámos, dá a 
perfeita imagem da expol!ação exercida pelos magis .. -
trados. Recebendo do senado trinta e sete milhões de 
sexter~ios para cereaes, V erres guarda a somma, e man-
da roubar o trigo, que remette. Obrigando as cidades 
da Sicília_ a armarell} navios e maruja, e a apresenta,. 
rem fornecimentos ·e munições de guerra para uma 
expedição contra os piratas, vende depois esses man ... 
timéntos, as baixas dos -soldados, e as licenças dos ma,.. 
rujos ! A esquadra desguarnecida é derrota-da ao sahir 
do porto, e o auctor do desastre castiga os innocentes, 
condemnando á morte os seus capitães, e tirando no., 
vos lucros da propria crueldade.! · 

Era assim que se ãccumulavam fortunas immensas 
para sustentar os prodígios de um luxo, que offusca 
~s narrações maravilhosas dos contos ar~bes. Antes do 
delírio dos Neros, e dos Heleogabalos, já os Lucullus 
e os Apicius nos tinham dado a medida do desenfrea .. 
mento dos apetites, e da insolencia das riquezas mal · 
adquiridas. Fructo das extorsões contra os vencidos, 
o_s thesouros apanhados nos saques das cidades, e no 
resgate das nações; rinham a Roma fundir-se na vo., 
ragem do Epicurismo. Depois da terceira guerra pu .. 
nica, os capitães arrancados á ruiná de Carthago, fo~ 
raro engrossar as riquezas dos patrícios, alimentando 
as usuras mais cubiçosas e repl~gnantes. A historia da 



republica apresenta-nos a respeito d'esta infamia pa-
ginas unicas ; e com motivo ennegrece o economista 
Blanqú.i de sombrias côres a especulação desgrenhada 
e. o amor do lucro sem decoro. 

Não se ouvia fallar senão de devedores atormenta-
dos, de cidadãos expoliados: e de soberbos palacios 
construidos á custa da sua miseria ! Bruto e Cassio 
emprestavam a quarenta, e a sessenta por cento ! Estes 
dous virtuosos modelos do desinteresse stoico eram im-
placaveis com as victimas da süa generosidade sangui-
nolenta, e o primeiro escre~'ia com altivez a Cícero, por-

. que duvidára coadjuvai-o nas violencias empregadas pa-
ra se embolsar. Marco Antonio, Sylla, e até Pompêo, 
baixavam a traficantes de agio semanal, levando juros 
de quarenta e oito, e mesmo de setenta ao ·anno ! 

Sallustio edifica sumptuosos jardins com o ouro das 
suas expoliações da Numidia. Cícero, governando a 
Celicia, louva-se da sua bene'volencia exemplar por ter 
feito descer o preço do dinheiro a doze por cento, com 
um premio addiccional, em compensação de qualqu.er 
empate novo, ou da renovação dos termos do empres-
timo. Roma devorava com a usura os povos até ás 
medulas depois dé os exgotar de sangue. pela espada. 
É Juvenal quem Ih' o lança em rosto com vehemencia ! 

Os thesouros e a opul~ncia das grandes casas esta-
vam em proporção 4os meios pouco egcrupulosos, por-
que se lucupletavam. . 

Havia particulares que competiam com os sobera-
nos. O mundo despojado pela CQnquista attestava de 
ouro os cofres ,dos generaes e dos magistrados. Sylla 
possuía sessenta milhões de cruzados. Lucullo quaren-
ta e oito. Marco Antonio a mesma somma. Augusto 
oitenta, sendo quarenta obtidos por heranças e pre-
sentes. Seneca, declamando contra as usuras e o faus-
to, adormecia em leitos soberbos e gosava-se de vin-
te e quatro milhões. Virsilio dos beneficios de Cesar 
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(Octavio) tirou perlo de trezentos contos. Só o tu Mar: 
cellits eris rendeu ao poeta quasi nov.e ! 

O orador Hortencio deixou oito milhões. Emilio 
Scauro, genro de Sylla, trinta e dous. O comediante 

• Roscio oito ; o tragico Esopo dous ! Os palacios e as 
quintas custavam preços loucos ; e os cidadãos abasta-
dos ·edificavam para si, como hoje nem os reis se atre-
vem a construir. A casa de Publio Clodio importou-
lhe em trezentos contos; a de Lucullo não desceu .de 
duzentos ; Cicero gastou na sua cento e doze ! Quando 
a invasão da Grecia introduziu em Roma o gosto dos 
quadros, alguns transportados das •prüicipaes cidades 

. da Attica, subiram no mercado a quantias enormes. 
O 'Bacho' de Aristides de Thebas ,vendeu-se por um 
conto e oitocentos mil réis da nossa moeda. O 'Ale-
xandre Fulminante' de Apelles, roubado no- templo de 
Diana em Epheso, pagou-se por um conto e duzentos 
mil réis. Uma Venus sahindo das aguas custou seten-
ta e seis c0ntos . .Tiberio tendo de escolher entre uma 
somma de trinta e dous contos e o q'uadro de 'Athlan-
te e Meleagro,' preferiu o quadro. ;No tempo dos im-
peradores Roma ornava-se de setenta mil estatuas ; 
Locullo trouxe uma do Ponto, ª''aliada em ttezentos 
e oitenta e quatro contos. A estatua' colossal de Mer-
curio, obra de Zenodoro, consuinmiu dez annos ' de 
trabalho, e mereceu o preço de cento. e vinte e oito . 
contos! 1 

· As mezas, de que usavam os romanos sumptuosos, 
de madeira raríssima, com embutidos e lavores pri:-
morosos, valiam. um cabedal. Caio Gracho possuía uma 
cujos pés eram dous delphins de prata maciça. Cicero 
tinha outra de páu de citro reputada em trinta e dous 
contos, sobre a qual foi escripto o aoto de accusaçãa 
contra Verres. Os leitos, tanto os dos banquetes, tri-
clinctr.ios, como os de dormir, cubiciilarios, eram da 
maior magnificencia. No reinado de Augusto os tri-
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clinarios faziam-se de citro4 (madeira preciosa de Afri- ,, 
ca) com chaparia de prata, ou embutidos e relevos de 
ouro, marfim, tartaruga, e madre-perola. Por cima .es ... 
tendiam-lhes cubertas riquíssimas. No tempo de Ca-
tão vendeu-se unia d' estas por vir~te e ci?co contos. 
No de Nero pagou-se outra por cento e vrnte e qua-
tro ! Nas taças, copos, jarras, e utensílios de que se 
ornavam os aparadores, o luxo não conhecia limites. 
Crasso comprára por tres . contos e duzentos mil réis 
duas taças cinzeladas por Mentor. Os vasos murrhinos 
por muito :raros, custavam ás vezes um patrimonio. O 
que ~etronio partiu, por se vingar de Nero antes de 
caminhar para o supplicio, valia duzentos e vinte e 
quatro contos. Outro pagou-se por quarenta e oito. 
Os pratos de prata, lavrados com summa arte, chega-
ram a ter de pezo mais de duzentos marcos. O famoso 
escudo de jJtfinerva mandado fazer por Vitelio, do· me-
tal mais puro, pezava quinhentas libras. 

Todas as delicias e commodos imaginaveis se pro-
• curavam, não olhando ao custo. Homens, como Cras-· 

so, que diziam pobr,es a quantos não podessem esti-
pendiar exercitos com as suas rendas, ·sacrificariam 
por ventura o menor apetite, ou o menor capricho a 
calculos de economia ? 

A morada de Plínio em Toscana dá-nos idéa do que . 
·foram· os palacios dos seus iguaes em Roma. Entre 
muitas cousas bellas, invenção da phantasia lu4uosa, 
admirava-se ahi uma alcova, toda de marmore, que 
as ramadas das vinhas trepadeiras regalavam de fres~ 
ca sombra. Saltando de conductos secretos, e parecen-
,do ceder á pressão das pessoas, a.ssentadas nos bancos 
hexaedros, a agua rebentava e cahia em uma formosa, 
bacia de granito pulido, tão artificiosamente lavrada, 
que por mais cheia, nunca tr.ansbordava. 
· No .interior· das residencias romanas, desde o atrium, 
povoado de clientes, e sustentado por magnificas co-



62 

lumnatás, até ás ca111aras reservadas, aonde o luxo reu-
nia com profusão os marmores de Paros, de Lesbos, e 
de Africa, as arcbitraves douradas do monte Hymetto; 
o ouro e o marfim embebidos nos intervallos ~das co-
lumilas ; os paineis, as pinturas a fresco, as estatuas,. 
os vasos corynthios e a·s esculpturas obscenas, tudo era 
_sumptuoso, e escolhido. Debaixo dos pés viam-se mo-
saicos delicados ; no interior estavam os toucadores e 
os quartos csplendidos. Adegas immensas, e officinas 
vastissimas completavam o_ edificio. 

Sommas enormes dispendiám-se em banquetes in-
sensatos, em vinhos e iguarias raras, cujo preço pare-
ce boje cousa iqcrivel. 
. As habitações cosidas em ouro, e muminadas de 
pinturas soberbas, reputar-se-hiam verdadeira pobre• 
za, se o opulento· patricio não contasse mais de uma .. 
Havia casas de campo superiores ás da cidade ; havia 
quem possuísse moradas para cada estação do anno. 
Lucullo, r.espondia a quem lhe observava a má ex-
pozição do seu palacio no invernei : « Não me· suppo-
nbas menos cauto do que a andorinha; como ella mJ.l.-
do de climà segundo o tempo ! >J 
. Era estar_ já bem longe das epochas de austera vir-

tude, em que os filhos de Romulo viviam em humil- . 
des choupanas ! Antes de Pyrrbo ·os tectos não conhe-
ciam telhas. As casas não subiam acima ele um anelar; 
as paredes não podiam exceder de pé e meio ele gros-
sura! Em vez da modesta fazenda ele Cincinnato, lavra-
da por elle ; em logar do pequeno campo de Regulo : 
em troca da granja activa e economica de Catão o an-
tigo, aonde os servos entretinham o serão ao redor 
.do lar, as propriedades dos nobres foram sendo tão 
extensas, que o dono a cavallo não as visitava em um 
só dia; os rebanhos de escravos debaixo do açoute 
dos intendentes ápenas podiam arrotear a menor par-
te ; e o resto inculto ou baldio, accusava a inercia .do 
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senhoi'. O trabalho rural inspirava horror ao& ç0n-
quistadores da . Grecia e da A:sia. Na capital, o . pa,tri-
cio adormecia em paz, recostado nos brandos coxins 
de purpura de Sidon, t;l~ quanto debaixo do chão o 
sangue espirrava do corp0- dos captivos, e as lagrimas 
de todas as miserias humedeciam o lodo infecto dos 
ergastulos ! 

A gula e a embriaguez acompanhavam a luxuria. 
As mezas triangulares gemiam com a prata, e com os 
manjares exquisitos, invenções da prodigalidade pan 
aguçar o apetite saciado.. O cosinheiro tornou-se quasi 
um poder em Roma. · As ostras do lago Lucrino, os 
p~vões assados, revestidos da plumagem brilhante, e 
os solhos do rio Pó, emparelhavam com os guisados 
de carne de· lobo branco, de cabrito da Dalmacia, e 
de javalí da Ombria. A caça não se julgava digna de 
um abastado se não viesse da Jonia- ou da Numidia. 
Os golphos do Adriatico tinham nome pelos' salm.ões 
de tres libras de pezo, e pelos roballos de um seculo 
de idade. A Syria enviava as tamaras, o Egypto as 
ameixas, Pompeia as peras, Tarento e Venafre as azei-
tonas, e Tibur as maçai1s. Estas raridades passariam 
por cousas communs, . se de repente a musica das flau-
tas, não annunciasse iguarias ainda mais dispe"ndiosas. 
Em muitas occasiões era um porco inteiro recheado 
de passaros ! As taças circulavam entretanto ; o m1;1s-
sico, o phalerno, e os vinhos maduros, colhidos nos 
rochedos das ilhas do Archipelago, espumavam e res-
eendiam, animando a allegria dos hospedes, e afiando 
a sêde dos parasitas, «das sombras, » segundo o termo 
consagrado, que assistiam cletraz dos convivas para se 
fartarem com os sobejos dos seus pratos. Qs . instru-
mentos não cessam de tocar; os mimicos e os COll1icos 
representam, e os olhos apascentam-se nas suail destre.'.. 
zas. Cada um dos sentidos deve ter o seÜ recreio ; de-
ve gosar-se do seu q·uinhão de volupia e deyassidões ! 

6 

' . . 
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· A prodigalidade, excitada pela compelencia, chega-

, va a converter-se em delírio .. Claudio Esopo, senhor 
de immensa fortuna, pagava por um conto e . duzentos 
mil réis '1.lm prato que fôra composto de aves, ensina-. 
elas a fallar e a cantar, que lhe custaram dezenove mif 
réis cada uma. (35) ·Seu filho, alumno proprio de tal 
mestre, quiz tomar um dia o gosto ás perolas, e dissol-
vida em vinagre bebeu uma do valor de trinta e dous 
contos. (36) Julio Cesar deu um banquete, em que foi 
consummido o ·rendimento de tres províncias, nada 
menos de oito milhões da nossa moeda, o dobro do 
que havia no Erario publico ! (37) Lucullo, vencedor 
de Mithridates, escondia a sua gloria nas cosinhas e 
nos festins. Em uma ceia ordinaria, dada casualmente 
a Cícero e ·a Pompêo, sem convite expresso, gastou seis 
contos de -réis (38). 

Apicio e Octavio, dous gastronomos tivaes, affron-
tandà-se no mercado, disputaram a compra de uma 
sarda, elo pezo de· trinta e oito arr!lteis, e pTevaleceu 
Octavio, porque a pagou por uma sornma louca. (39) 
Dous irmãos, c4~mados Ari~s, tinham sempre na sua 
meza um prato de .rouxinoes. Outrc;is apresentavam lo-
go na primeira cuberta dous ou tres javalis inteiros ! 

Não havia thesouros que resistissem a taes exces-
sos. Apicio tendo devorado em ceias e banquetes per-
to de oitenta e dous milhões, fez uma vez a conta ao 
que lhe restava, e não achando mais de trezentos e vin-
te contos suicidou-s~, temendo morrer de fome. (40) 
A embriaguez não cedia á gula. Se os gastronomos de 

. (35) Plínio. X1 51. 
(36) Idem. IX, 35. Horàt. Satyr. III. 
(37) Senec. Consol. ad Helv. 9. Plutarch. Pomp~o. 
(38) :C:lntarch. Lucullo. 
(39) Senec, Ep. 95. 
(40) Senec. Consol, ad Helv. 10. ~1\rt. II, 69. 



" Roma, desaffrontavam o eslomago carregado, promo-
vendo a expulsão com a rama de uma penna na gar-
ganta, é41) era para volverem a novos excessos, e com 
a taça na mão absorverem quantidades espantosas de 
Jiquidos espirituosos . Um patrício consular mereceu a 
admiração do imperador Tiberio, bebendo ú sua vista 
sete canadas de vinho. Os estragos d: estas devassidões 
assignalavam a raça degenerada, que se gastava n' ellas. • 
A palidez do rosto, os olhos inflamados, as palpebras 
frouxas, e as mãos ttemulas, davam a conhecer de lon-
ge os netos dos dominadores de Carthago. (lí·2) Dos 
nobres o vicio communiéou-se ao povo ; e a plebe 
já não apparecia nos comícios senão em~rutecida pela 
ebriedade. 

Só admira, conside.rado o quadro, que traçámos com 
as auctoridades presentes, que apodrecido de {antas 
'Chagas, o colosso durasse de pé até á .innundação dos 
harbaros. Mas a razão é simples. A mesma lepra mi-
nava os povos subjugados e as nações tributarias. A 
primeira vez, que as gerações robustas e frugaes di::i 
norte se encontraram cotn os escravos corrompidos dos 
deleites, o pezo da espada, e da armadura,' quebrando 
as ~órças dos ultimos, attestou a superioridadé dos pri- ' 
me1ros. 

Mario tinha debelado os Cimbros, restabelecend.o no 
exercito o rigor da antiga disciplina; quem Qusaria ten-
tar meio igual, com esperança de exito, depois do rei-
nado de Vitelio,. de Commodo, e de Heleogabalo? So-
berbos no poder, e na prosperidade, apenas soou a ho-
ra da desgraça, os romanos sucumfüram com a fraque-
za propria, da abjecção. O povo, que se vendia para 
gladiador assallariado, c0mo havia de defender-se com 
soldados e com cidadãos livres? Mudo servo dos ty-

{41) Cels. De re medic. I, 3. Mart. III, 82. 
(42) Plin .. XIV. 22. I..ucret . lib. III. 

Ô* 
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rannos mais torpe11 ; lisonjeiro vil dos crimes; insul-
tador da virtude e da miseria, quando só lhe restava . 
a lança para sahar a independencia e os restos muti-
lados da antiga liberdade, deixou-se cahir aos pés dos 
oppressores, e tão ignobil na ruína, como insolente no 
triumpho, aceitou as algemas; preferindo a vida des-
honrada á momentanea dôr da morte heroica ! 

Sem religião, sem laços de familia, 1 sem regra mo-
ral, sem costumes, vivendó para saciar o ventre, e mor-
Tendo para não sobreviver ás perdidas delicias do vi-
cio, os romanos precipitaram"-se na · dissolução final, e 
tocaram o ultimo abatimento. A Providencia quiz mos-
trar com o exemplo d' elles as consequencias veneno-
sas das maximas e erros de uma sociedade fundada 
em falsas bases, e allumiada pela orgulhosa e cega 
sabedoria dos sophistas, cujo horisonte não descobria 
nada além do tumulo. 

No momento, em que · a unidade política do impe-
rio quasi universal, sujeitava aos delírios e prepoten-
cias de um só os delírios e os crimes de todos, quan-
do o mundo entrava na primeira phase da grande de-
compozição, nascia -na Judéa Jesus· Christo; ao lado 
da gangrena, que subia incessantemente ao coração do 
Estado, brilhou Jogo a luz, e appareceu o remedio espi-
ritual da nova epocha. O rei promettido ao povo ro-
mano, o conquistador paófico, veiu encaminhar . a al-
ma e o futuro do homem, e apontar-lhes o céu e a 
immortalidade, como a verdadeira patria e-destino ,da 
vida. . 

Poucos seculos depois o paganismo vacillava; o estre-
pito dos passos, dos barbaros annunciava a h~ra da ago- . 

. nia á Babylonia do Tibre; e o mundo transformado ca-
bia aos pés da cruz, arvorada como esta.nc}arte da ci-
vilisa<;ão, que renascia ! 



CAP1TULO TERCEIRO. 

Eduxitque eum foras, et ait illí; suspi-
ce coelum, et numera stellas, si potes. Et 
dixit ei : sic erit semen tuum . 

• GENES. CAP. XV v . .:>. 

Üs l\IAIORES imperios no auge da opulencia clecahem 
de um para outro momento, desfeitos em pó diante 
dos que lhe succedem. Egypcios, Assyrios, ·Babylonios, 
Medas, e Persas, hoje dominam lançando ferros ás na-
ções humilhadas, e ámanhã sucumbem, recebendo-os. 
Mas do meio das gentes armadas, que se atropellarn 
disputando a grandeza, o Senhor separa o seu povo, 
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. '. 
e- confia-lhe o dogma da Unidade Divina, base da an-
tiga lei. 

A idolatria e a impiedade debalde rodeiam de toda 
a parte a raça eleita, corrompendo-lhe algum ramo 
fa:aco; não conseguem nunca extinguir, nem alterar de 
todo a pureza da sua crença. Continuada sem interru-
pção por longos seculos; confessada nos jubilos da vi-
ctoria, e nas tristezas do captiveiro, sempre inteira, 
-vemol-a atravessar de Abraham até Moysés, e do Le-
gislador do .Sinai até aos tempos, em que, perdido o 
sceptro, Judá chega aos clias do Messias, e .ao cumpri-
mento ela promessa, sem os conhec.er. 

Quantas provações era possível accumular, todas vi-
sitaram os israelitas. A perigosa communicação de es-
tranhos cultos e ele lisonjeiras delicias; o eminente pre-

, . cipicio de um poder immenso; desastres consecutívos; 
desterros da patria, servidão na terra iaimiga, perda 
da independencia, e sujeiÇão ao estrangeiro; nada abal-
lóu no coração dos justos a esperança e a verdade ! 

A espada da afflicção, pezada com as iras celestes, 
desceu e feriu-os; a voz dos Videntes annunciou as 
magnificencias e as miserias reservadas ao futuro ; o 
·braço dos homens, doei! instrumento da Providencia, 
foi o açoute, ou o libertador do povo ; mas a luz da 
consciencia nunca cessa de o ãllumil.u:·, e o nome de 
Jehovah está sempre vivo ,nos seus labios, quer se in-
cline arrependido e penitente ao golpe. do castigo, quer 
encostado á lançú entôe os hymnos de triumpho ! 

As perseguições dos tyrannos cançam primeiro, elo 
que a firmeza das victimas. A trahição, p9r inutil, ser-
ve de proclamar a gloria dos que 1,1. vencem. Deus, me-
dindo o rigor e os auxilios, no meio das tribulações, ' 
sustenta os que abençoára em ,Jsaac e Jacob, como 
troncos ela arvore ele vida, e fundamento da casa de 
Judá, fuluro berço do Rcdemptor. 

Em quauto inumer.aveis .povos clesappa_recem, e os 
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chefes passam como elles, legando apenas a confusa tra-
dição de grandes estragos, e a memoria de ·alguns no-
mes illustres, os filhos de Israel provados por todos os 
males, cortados das maiores calamidades, e tantas ve-
~es sem patria, conservam fielmente o depozito da lei, 
e com elle intacto alcançam a hora d' Aquelle, que des-
de Abraham fôra .promettido á regeneraçãó espiritual! 

No meio das impurezas e dos vícios monstruosos, 
de que morriam com espantosa brevidade as socieda-
des idolatras, o ·Senhor mantem uma pequena nação, 
dis_tincta das outras, guarda vigilante dos seus precei-
tos, e exemplo vivo da sua omnipotencia. Se consente 
que ella decline e padeça opprobrios é para mostrar, 
que aonde as outras sucumbiram, prevaleceu a sua. Se 
permitte que o seu altar seja demolido .pela mão dos 
harbaros é para attestar a sua vontade superior aos 
successos e -aos designios humanos. Sem temp1o, sem 
terra natal, e chorando a saudade de ambos no capti-. 
veiro da A.sia, Israel eleva outro templo a Jehovah no 
seu coração, e crente na palavra dos prophetas, pre-
para-se para volver aos .Jogares, d' onde ó infortunio 
merecido o arrastou á servidão. Em cada revez dá-lhe 
Deus um aviso e uma lição. 

Eis o que apresenta desde o começo o admira\CI 
quadro da raça hebraica ! 

Quando o mundo quasi que ácabava de sahir das 
·mãos do Creador, e ainda humido das aguas do dilu-
vio, se recordava 'da severidade dQ castigo, o conheci-
mento da unidade de Deus, transmittido de Adão até 
Noé, e d' este por seus filhos aos descendentes, gravoti-
se na alma dos homens, com a evidencia da verdade, 
e a luz da origem proxima. Para attestar as maravi-
lhas do Senhor e a sua grand~za, a razão é a memo-
ri{l eram bastantes. Mas -os tempos decorrera}ll, a tra-
diç~o foi-se corrompendo, e o entendimento dos ne-
tos á medida, que as cpochas se alongayam cl9 prin-

I 



70 
cipio das cousas, perdia as idéas simplices e sublimes 
da religião qos avós. Indoceis e embrutecidas, as ge-
rações· deixaram de acreditar na palavra dos velhos ; 

·e já sem forças para elevarem o espirito, prostraram-
po aos pés da idolatria; e assim é que esta abrangeu o 
universo. . · 

No estado primitivo, entregues á vida noinade, os 
cabeças de cada familia exerciam 'a auctoridade pater- . 
na sem limites, e eram yerdadeiros reis despoticos em 
toda ella. Entretant<;> ao ramo hebraico, oriundo de 
Sem, pot Heber, é que foi applicada especialmente a 
9-enominação de 'patriarchal.' _ 

Povo de pastores, assentava as barracas e dirig~a os 
rebanhos pelas ferteis planices da Chaldéa, e na exis-
tE:'.ncia errante, divagando de uns para outros logares, 
yinha encontrar-se a miudo com as tribus viciosas, que 
procediam de Nemrod, e dominavam n'aquellas regiões. 
A communicação de ambas depressa introduziu no seio 
da mais pura o veJrnno das depravadas ; e os filhos de 
Heber, entre os Sabeos idolatras que veneravam nos 
astros os se.us deµses,. çahiram na cegueira commum,. 
abraçando o erro, e esquecendo o culto de seus paes. 

Foi então, que. o poder patriarchal competiu a Abrão, 
e qL1<:J, desviando-se das superstições vulgares, este ado- • 
rou, como só·verdaâeiro, o Deus, que tinham conheci-
do Adão e Noé, e ao qual sacrificavam unicamente os 
patriarchas antes da corrupção ! 

Suscitanqo em Abrão um servo J;iel · da crença anti-
ga,, o Senhor ordenou-lhe. que deixas~e a sua terra, e 
ó seguisse. Obediente á voz que o chamava, o varão le-
vantou as tendas de.Haran., e á testa da sua tribu, nu-
merosa como um exercito, encaminhou-se pará as c_os-
tas da Phenicia, occupadas 'pelos Cananeos. Ali foi con~ 
firmada a alliança de Deus, ( 1) pro.mettendo-lhe pr.o• 

(1) Gene&is XV, v. 5 .. 
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tecção e aos da sua raça, em quanto o servÍssein como 
Senhor unico e creador do céu e da terra. Ali lhe deu 
e á sua posteridade a terra de Canaan, para patria de 
seus filhos, e para séde da sua · religião. 

Sara sua esposa era esteri'l, e o Eterno affirmou-lhe 
que d' esta mulher nasceria uma descendencia tão ·nu-
merosa como as estrellas do céu e as areias . do ínar ; 
e que no _seu sangue as pações esquecidas do Creador 
seriam abençoadas, e trazidas ao conhecimento d' elle. 

Por esta pro.messa Abrão é eleito pae dos crentes, 
e a sua posteridade fica s·endo a origem designada, pa-
.ra a benção· chegar a t!)da a terra. Então, ao uso dos 
orientaes nas oceasiões memoraveis, o patriarcha tro-. 
ca o nome de Abrão pelo de Ahrahão, que signifiéa 
pae das nações, e celebra a ceremonia da circumcisão 
'em testemunho de pertencer com a sua familia exclu-
sivamente a Deus ! (2) · . 

Sara esteri\ deu á luz Isaac, treze annos depois de 
nascido Ismael, reconhecido pelos arabes, como tronco 
ela sua ge.nte. O nome festivo posto pêlo patriarcha a 

· este fructo desejado do seu amor, significa filho da pro-
messa, e riso de allegria. Unico e amado e~tremosa
mente, Abrahão ouve de repente a voz do Serihor, que 
lh' o pede em sacrificio, e• não hesita. Sobe á monta-
nha, comprime no peito as dores da sua ternura, e. 
já erguia o braço para derra:rp.ar o sangue da sua al-
ma, quando a mesma voz o manda suspender. (3) Sa-
tisfeito com a obediencia do seu servo, e dado o sím-
bolo do holocausto voluntario do Messias, · o Eterno 
renova-lhe a protecção, e abençôa na cabeça d'elle a 
sua raça, e as nações do universo. 

Cem annos depois de entrado na terra de Canaan, 
o patriarcha fecha os íllhos, rico dos bens do mundo,-

(2) Genes. XII, XV, XVII. 
(3) Genes, XXI, e XXII, 
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e cercado de uma familia que já era um povo; deixan-
do um nome venerado por todos os orientaes. 

Isaac succede-lhe na auctoridade, e Jacob, tiran-
do a Esau, mais v.elho, os privilegios do nascimento, 
e a sagração da benção, continua depois de Isaac a va-
ronia na descendencia de Abrahão. Esau, alliado por 
casamento conr-0 ramo reprovado da Cananea, é o pae 
dos Idumeos, tribus guerreiras, assentadas ao oriente 
do lago de Asphaltite, e sempre irreconciliaveis contra 
os habitadores hebreus. 

A fugida de Jacob para- a Mesopotamia, aonde ser-
viu a Laban, irmão de sua mãe, -quatorze annos, em 
premio da mão de suas filhas, o seu amor a Rachel, e o 
seu estremo pelos dous filhos, que teve d' ella, formam o 
prologo da historia de Joseph, vendido por seus irmãos 
invejosos, e elevado· pela explicação prophetica de um 
sonho do Pharaó ao valimento do rei, e á dignidade 
de ministro. Preservado da fome pelos cuidados do fi-
lho de Jacob, o Egypto foi o celeiro dos povos visi-
nhos, e o theairo da grande scena bíblica, em que o 
irmão offendido perdoa a perfidia, énchendo de bene-
ficios os mesmos, que o tinham carregado de ultrages. 

Desejapdo arrancar a sua tribu á rudeza do estado 
nomade, e introduzir-lhe a suavidade e cultura do vas-
to imperio, que administrava, Joseph alcança para ella 
a fecuncla terra de Gessen, situada nos braços mais 
occidentaes do Nilo; e Jacob, transportando-~e de Ca-
naan, veiu estabelecer-se nó Egypto aonde viveu ain-

·da dezesete annos. Pouco antes de expirar, o patriar-
cha rodeado de seus filhos, cabeç.as das doze tribus, 
no momento de lhes impôr a bençã,o paterna, recebe 
o doin prophetico, e em rasgos de extraordinaria elo-
quencia, revela a cada um os futuros do seu destino. 
Quando chegf! a Judá a promessa do Me~sias rompe 
dos seus labio~ em termos subHmes, promettendo-lhe 
o sceptro da auctoridade, e a preeminencia, até á vinda 

' 
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cl'Aquelle para quem estão reservàdas as cousas, por-
que é a .esperança das gentes! (4) 

Dous seculos depois, os israelitas, florescendo no 
paiz, concedido á sua industria, compunham um povo 
numeroso~ çlistincto em costumes e crenças do resto 
do ímperio~ e· pela sua actividade e intelligeneia supe-· 
rior a todos os sunditos. Esta . opulencia incutiu sus-
peitas. no animo do~ soberanos, e depressa os rigores, 
accumulando-se, vieram precipitar os hebreus do auge 
da prosperidade no opprobrio da mais intoleravel op-
pressão. Os Pharaós ·de nada se esqueceram para lhes 
quebrar as forças e .tolher o progresso. Os tributos 
aggravaram-se ; e logo atraz veiu a servidão exacer-
bai-os. Applicados como escravos á execução d' essas 
gigantescas móles de pedra, m~mumentos da vaidade 
dos despotas, e espanto dos seculos seguintes, os des-
cendentes de Jacob pozeram-lhe o sêllo doloroso das 
lagrimas elo captivciro. Como ainda não bastassem tan-
tas violencias para os abater inteiramente, os tyrannos, 
cada vez mais assustados, não contiveram as ultimas 
cruezas, ordenando que os filhos varões recemnascidos, 
fossell!- lançados ao Nilo. Moysés, terceir_o neto de Ja-
cob, e bisneto de Levi, entrou no mundo n' esta epo-
cha de amarguras, devendo -a vida á pieda_de da filha 
do monarcha mais severo em atormentar a sua gen-
te. (5) O i1ome, que teve, significa salvo · das aguas, e 

· foi-lhe posto· em memoria do acontecimento, porque 
Israel conservou o seu futuro libertado1·. 

· Creado pela propria mãe, que se offerecêra para 
ama, e instruído no conhecimento do verdadeiro Deus, 
no meio de uma cô.rte idola~ra e sumptuosa a.prendeu 
as sciencias, ·que faziam o orgulho dos. sabios, sem se-· 
parar o coração elo seu povo, que gemia. Na idade de 

(!~) Genes. XLIX. 
(5) Exodo, cap. II. 
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quarenta annos, a morte dada por elle a um egypcio 
oppressor obrigou-o a retirar-se para o paiz de Ma-
dian, ao oriente do mar vermelho. Acolhido em casa 
do sacerdote Jethro, e tomando-lhe conta dos reba-
nhos, mereceu a mão de sua filha. Foi pastoreando os 
gados .pelos valles de Horeb e do Sinai, durante qua-
renta annos, ·só comsigo, e com os seus grandes pen-
samentos, e 1-las longas reflexões da solidão é que ama-
dureceu o proj,ecto de arrancar os hebreus ao jugo, 
constituindo uma nação independente. 

Um dia no monte Horeb o Senhor, que lia no seu 
coração, apparece-lhe em uma çarça, que ardia, sem 
se consumir, (simbolo da inspiração nutrida da pro-
pria chan.ima ?) e encarrega-o. da grande missão, idéa 
e esperança da sua vida. Moysés prostra-se escutando 
o Deus de seus paes, e volta para o Egypto a tirar 
seus irmãos do captiveiro, em nome d' Aquelle, que 
perguntado sobre quem era, lhe respondia na sua in-
finita magestade «Eu sou queni sou!» (6) 

O modo por que o Enviado executou a missão, e 
os prodígios que attestaram a vontade de Deus, an-
dam na memoria de todos. Debalde ás ameaças suc-
cedem os flagellos da ira celeste; o endurecimento do . 
Pharaó, um instmlte abalado, converte..:se em obsti-
nação. 

O seu orgulho ousa resistir á evidencia, e não. re-
ceia pôr-se em batalha com o Altíssimo. Por fim, a 
consternação do povo · ferido de incessantes castigos, 
decide-o a consentir na partida de Israel ; e Moysés 
dá o signal da emigração. Mais de dous milhões de 
hebreus, contando seiscentos mil homens válidos para 
vestirem as armas, mettj'lm-se a caminho, levando os 
·seus haveres. (7) A esta noticia o monarcha sente mu-

(6) Exodo, cap. III. 
(7) Exodo1 cap. xI, XII, :X.IIl. 



75 

dada a resolução, e á testa de um exercito de trezento$ 
mil soldados precipita-se atraz dos fugitivos. 

Moysés tinha previsto · o perigo. Em vez de sahir di-
rectamente pelo isthmo de Suez dirige-se pelo meio dia, 
para desconcertar os planos do inimigo; mas, apertado 
nas costas do mar vermelho, e inspirado por Deus, es-
tende o braço sobre as aguas, e obriga-as a abrirem- . 
lhe passagem. Os israelitas atravessam a pé enchuto; e 
quando as tropas egypcias ·querem }mital-os, as vagas 
reb~ntam e ajuntam-se, sepultando-os. 

E então que Moysés, no meio dos filhos de Jacob,. 
fitos os olhos na espantosa câ.tastrophe, entôa o sober-
bo cantico do mar vermelho, o mais sublime monu- _ 
mento · da poesia lyrica dos antigos. A voz do prophe-
ta, commovida pela grande,za do espectaculo, diante do 
naufragio da nação oppressora, eleva-se cheia de jubilo, 
celebrando a victoria com a magnificencia das jmagens 
orientaes: e< Cantemos o Senhor, porque_ se ergueu. em 
todo o seu poder, precipitando nas aguas cavallo e ca-
valleiro ! >> (8) 

Israel entra no deserto, e a protecção divina tam-
· bem entra com elle. Das ioehas aridas espadanam as 
fontes ; do céu chove o maná; as hordas barbaras dos 
arabes amalecitas são dispersas ; e trez mezes de mar-
cha conduzem os hebreus ás raízes do Sinai, aonde · 
acampam por um anno. Moysés sobe á .montanha, e 
no meio de trovões e relainpagos, recebe pela voz de 
Deus a lei escripta, assignalandQ-se a presença do Eter-
no nos portentosos signaes da sua magestade (9). 

·Esta lei, que sobrevive no coração da gente disper-
sa ao templo ·e á patria, esta lei que só pertencia .ao 
Messias completar pelo Evangelho, 1mnca foi invocada 
debalde, nem esquecida impunemente. Desde que lhe 

,.-

(8) Exodo, XIV e XV. 
(9) Exodo, cap. XIX e XX. 
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4 . 
foi dictada, a· nação hebraica achou-se constituida, e 
o segredo da sua força, e a origem dos seus trium-
phos residiu nas instituições adequadas á sua índole. 
Seguindo-as, os filhos de Israel reputaram-se invenci-
v.eis ;· corrompida a observancia d'ella o 'braço desar-
mado não pode defendei-os. No meio da impureza e 
da idolatria da gentilidade, o altar de Bethel, o altar 
de Abrahão e de Jacob, santificado no Sinai, fumegou 
até á hora de Christo com os sacrificios ao Espírito 
Excelso e Único, cujo verbo creou o universo, cujas 
maravilhas os astros e os planetas attestam com. tan-
ta .eloquencia, como a mais desprezada relva, como o 
mais humilde ente ! 

Ao Decalogo, (aós dez mandamentos)' codigo, cuja 
inimitavel concisão encerra a semente de .todos os prin-
cípios de justiça, Moysés ajuntou o Deuteronomio (se-
gunda lej) collecção de preceitos civis, decretada por 
ordem do Senhor. Experiente das inclinações dos que 
dirigia, e conhecendo-os. propensos a cahirem nos er-
ros das idolatrias, q~e os cercavam, o Legislador nada 
omittiu para extirpar as venenosas raízes, lançadas no 
coração de Israel em vii«tude da residencia de dons 
seculos entre os egypcíos. Indicando a promessa feita 
a Abrahãot a Isaac, e a Jacob, como vocação distin-
cta da sua raça, procura apagar-lhe do animo os ves-
tigi©s dos costumes e superstições gentiEcas, e demo-
rando'ilJ quarenta ann9s pelos desertos da Arabia Pe-
treia, separada do trato estranho, affeiçoando-a a per-
der nos trabalhos, e na repressão das hordas errantes 
a debilidade adquirida na servidão, não a reputa ha-
fo,l para a empreza de penetrar na terra promettida, 
senão depois de ql'Jl.asi extincta a geraçãa, que ohede-
cêra ao jugo ·dos Pharaós, e de adulta a geração edu-
cada por elle no c01;1hecimento de Deus, e na expecta-
ção da conquista. Sem ambição pessoal, uma wz rea-
lisado o seu pensamento não aspfra ás recompen'sas ; 
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e despedindo-se de seus irmãos, e contemplando do al-
to do monte Phasga o paiz, que de Jericho se esten-
dia de Gillead até Dan, o qual os seus pés não deviam 
tocar nunca, fecha os olhos na idade de cento e viole 
annos, tendo formado de um povo nomade uma nação 
vigerosa, cuja base dura:vel assento~ nas tres grandes · 
unidades: Jehovah, Israel, e Thora; Deus, a naciona-
lidade, e a lei! (10) 

A legislação moysaica não tendeu a fundar o poder 
Lheocratico, mas uma quasi republica federativa. 

O sacerdocio declarado hereditario na tribu de Le-
vi, foi creado para· equilíbrio co~servador, e não co-
mo corporação, nem casta privilegiada, ou como depo-
sitario exclusivo do culto e da sciencia, segundo suc-
cedia entre os orientaes. A tribu de Levi não devi& 
esconder, mas patentear os livros sagrados commetti-
dos á sua guarda, e cumpriu-lhe divulgar a sua letra. 
Votada ao ministerio do altar não exercia a menor in-
fluencia no govei·no. Distribuída no paiz pelas outras · 
doze trihus faltava-lhe o estreito vinculo de intimida-
de, nervo sempre das facções sacerdotaes. Provendo · á 
sua abundante sustentação . por meio dos llizimos, Moy-
sés )lão lhe concedeu de propriedade nenhum territo-
rio. ( 11) Austera na moral, elevada pela absoluta con-
fiança no céu, a religião condemnava os ritos ~ecretos. 
Igreja nacional não tinha segredos nem -iniciações ; o 
seu :tim era regular pelo preceito pratico os actos da 
vida, pondo o homem em assíduo contacto com a idéa 
de Ueus. 

Este foi o sentido das pomp~s religiosas e das Ge-
remonias cheias de fausto, de que se rodeava. As fes-
tividades, assim como os holocaustos, eram meios, e 
não fins, como na idolatria. Faziam-se para recordàr 

(10) Deuteron. ca.P· XXXIV. 
(11) Deuteron. cap. X, v. 8, 9. 
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as grandes epochas da historia hebreia. A Pascoa me~ 
morava o dia da liberdade depois elo jugo do Egypto. 
Os Azimos, em que sete dias se comia pão não leve-
dado, suscitavam a lembrança do captiveiro, ·e o amar-
gor dos beneficios dos estranhos. 

O exemplo dos Pharaós mostrava o perigo das mo-
narchias, e o odio da distincção das castas .. A lei de 
Moysés repelliu ambas as cousas, toman~o por fonte 
da sua organisação o grande principio da alliança di-
vina. Israel no deserto achou-se unico na descenden-
cia de Abrahão e na esperança do Redemptor annun-
ciªdo ; viu..:se sem superior de direito, porque da es-
cravidão commum fôra a vontade de todos quem trou-
xera a liberdade, não outorgada, nem devida a indi-
viduos ou a classes. O Senhor especial dos hebreus é 
Jehovah, é Deus; e d' esta soberania legitima deriva-
se a igualdade de todos ! · · 

Nas instituições de Moysés a suprema auctoridade 
rezidia em setenta anciãos, eleitos dez· por cada tribu 
d' entre os mais· sabios. Consistia o seu officio em ap-
plicarem a lei aos casos particulares, no- sentido da 
expl_icação dada pelos sacerdotes. Jethro dissera a seu 
genro: « escolhe para o governo homens firmes, zelo-
sos, e tementes a Deus, que prezem a verdade e abor-
reçam a ·avar.eza, e que el!es cuidem dos negocios mais 
difficeis. » ( 12) Esta assembléa veiu depois tomar-_ as-
sento em Jerusalem, a cidade sànta, aonde as suas de-
liberações se tornaram publicas e permanentes. A so-
berania nacional, segundo a expressão~ de hoje, rezi-

. dia n' este senado, ao qual pertenceu designar o juiz, o 
rei, ou o presidente da federação, incumbido 'do poder 
executivo. Durante a paz a auctoridade de que dispu-
nha era limitada; nas occasiões de perigo ou de guer-
ra, e no interesse da salvação commnm, é que se lhes 

(12) Exod. cap. XVII!, v. 21 a 23. 
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conferiam faculdades extraordjnarias, entrando na pos~ 
se de uma vtirdadeira dictadura. 

A organisação, que do!Jlinava na cabeça do Estado, 
applicava-se em proporções menores a cada uma das 
tribus em especial. As cidades, em contande cento e 
vinte familias podiam eleger um eonselho de anciãos, 
e um juiz. Em todas reinava d' esta forma um centro 
de actividade', e a nação seria depressa desmembrada 
pela reacçãQ invencivel 'de tantas forças rivaes, se . a . 
não contivesse em equili'briõ o poderoso vinculo da re-
ligião. O .Summo Sacerdote (logar hereditario na casa 
de Arão) representava o elemento conservador. Nomea-
do pelo ,se~ado, ou sinhedrio, e apresentado' pelo po· 
vo, cumpria-lhe chamar todos á observancia dos dez 
mandamentos, alnia da lei escripta. 

Outro poder, estava fora da letra das instituições, 
mas dimanava do seu espirito; era o dos ,Prophetas. 

Sem officio lega~ que ~s auctorisasse a inOuirem na 
direcção dos negocios, nem por isso tinham menos im-
portante e dicisivo papel na scen~ política. Divinarµen-
te inspirados, erguiam a voz nos m9mentos supremos 
para ·accordarem' a conscienciá publica, ou partt guia-
rem os passos -da nação ; e os segredos futuros, ras- . 
gado o v~u qu~ os oGculta .ao g~ral .dos homens, pas-
sàram pelas suas visões sublimes como factos presen-
tes, ou apenas consumm·ados da véspera. Deus foliava , .. 
pela suá bôc.a: · ' 

Nos annos de captiveiro e de magoa; firmes peran- . 
te os conquistadores soberbos, declaram aos imperios 
a ruina que os aguarda,"e apontam para a e~perança 
proxiina de Israel, promettendo-lhe dias menos tor-
mentosos. No auge das grandezas, quando a fortuna 
corrompe o povo é os dominadores, .escutamol-os aus- . 
terós «;l implacaveis, amaldiçoando os ·maus reis e os 
maus S'acerdotes, annunciando o castigo dos ·vicios, e 

· queimando as ulceras sociaes ao fogo ele uma eloquen-
. . 7 
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eia sobrenatural. Diante d' elles tremiam os mais po-
derosos." . 

Os doces laços da viela, a união conjugal e a ternu-
ra paterna, que obsenámos tão frouxos e despresaclos 
em Roma, e na sociedade a que dáva o exemplo, na 
Jucléa apertavam-se ·com sinceridade, cobertos .pela du-
pla benção dos costumes e da fé religiosa. O dia em 
que algum dos membros celebrava o seu casamento era 
um dia de festa sólemne para as tribus, como o da ce-

. remolilia ·da circumcisão. O noivo, por um anno intei-
ro depois de esposo, era isempto de pegar em armas, 
.ou de qualquer outro serviço pessoal. ( 13) A maior 
·gloria de um cidadão consistia em assentar · á sua meza . 
.filhos que fossem crescendo tão numerosos, como os 
ramos da oliveira. Os cuidados com que lhes assis-
tiaín, e o esmero com que se apuravam as genealogias, 
procediam da expf;ctação do Mess.ias; o Emmanuel de-
sejado não podia nascer na descen~encia de qualquer 
israelita? 

Quando a devassidão e a luxuria roíam até ás me-
dulas a sociedade romana e os povos orientaes; qrian-
.do a formõsura encerrada nos serralhos dos des~otas e 
dos consulares, prostituída ao ouro e á violencia; pro-
fanada nas ruas de Sardes, e DQS templos pagãos, pa- . 

. gava a pena do infortunio, e era victima dos proprios 
dotes, na Palestina o adulterio merecia a morte·; (14) 
as torpezas eram execradas; ( 1 o) e a donzella fragil 
vja-se expulsa ·da companhia das filhas ·de Israel ! A 
lei prohibia como peccado o desejar a ,mülher· do seu 
proximo. O sexo femenino não .baixava á ex-istençia 
subalterna e nulla, indicada nas instituições da Greciél, 
e decretada pelos jurisconsultos da .republica e do im-

(13) l]euter. cap. XXIV v. 5. 
(14) Deuter. cap. XXII v. 22. 
(15) Lev. cap. XV. 
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perio. Não o sequestravam, como no Oriente, de toda 
a inlluencia e communicação. Não o aviltavam, como 
simples instrument_o de deleite, á mudez. e á ohedien..,. 
eia passiva dos Gynéceos ; pelo contrario honraya-se 
na mulher ·a mãe de famílias, a esposa Gel e virtuosa, 
e muitas vezes a heroína inspirada. Debora comman--
da o seu povo, e á testa d' ~lle ganha v ictorias esplen-
didas. J udith grangêa o respeito Q.a Bethulia pela súa 
casta modestia antes de lhe excitar a admiração pelo 
rasgo, que a libertou. Esthêr, Athalía, e a viuva de 
Alexandre Ianneo, sobem ao throno, e a sua cabeça 
delicada nem se desvaiTa, nem se verga com o pezo do 
diadema . As bellas e suaves figuras de Ruth, de Sara, 
e da _esposa de Tobias não cedem em amor desvelado 
a neuhuma das modernas donas, e elevam-se a uma 
grande;a morai, já mui visinha da sa~tidade do con-
sorcio christão. 
, Embora a polygamia fosse tolerada pará não rom-
per com os habitos enraizados, toda a legisfação ten-
dia a moderal~a. O marido não tinha o direito de ex-
pellir a esposa, repudiando-a. Não bastava um acto 
da sua vontade para ·separar os que tantos interesses 
tinham unido. Carecia de allégar motivos justos, e o 
Levita, que ser.via-de intermedíario, não se prestava a 
coadjuvai-o senão .depois de exg.otados os meios con-
ó liatorios. Se estes não vingavam lavrava~se então a 
carta de desquite, e a mulher ficava livr.e para contra-
-hir segundas nupcia·s ( 16). 
• A origem d' onde procederam as dispozições promul-
ga.das po.r Moysés' f.oi o governo patriarchal; mas a ru-
deza barbara do patrio poder dos romanos não se en-
contra nas idéas do legislador hebreu. O pae não exer .. 
ce sobre os filhos o direito de vida e de morte, nem 
pode reputai-os cous_as dependentes de. mero arbitrio 

. (16) F lav . • Joseph . Liv:IV cap. 8.0 

7 ,k 
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seu. Era-lhe permittido vendel-os, mas não a estran• 
geiros, nem perpetuamente ; e no caso .do mancebo se 
endurecer· no erro, e de continuar a ser a vergonha, 
ou a deshonra da familia, não cabia ·ao braço pater-
no, mas aos magistrados a sentença e ª ·execução da 
pena. ( 17) Era ficar jâ bem longe dos· usos atrozes 
de Roma, aonde o chefe da casa condemnava no seu 

. tribunal domestico o proprio sangue, não hesitando 
· em o derramar por suas mãos ! · 

O maior esforço da lei de Moysés é contra as ten..; 
tàções id.olatras, que chegaram a infeccionar algumas 
vezes não pequena parte do seu povo. O· Levitico pro-
hibe expressamente no culto as imagens e effigies, con-
co~Tendo assim para entorpecer o desenvqil'imento d.as 

· bellas artes. Entre dous males optou-se pelo menor: 
«Eu sou o Senhor, teu Deus. Não seguirás os costumes 
do Egypto, aonde habitaste; não obrarás corno os mo-
radores de Canaan, aonde te levarei ; nem observarás 
as . suas leis; mas obedecerás aos meus mandamentos e 
aos meus preceitos, conformando-te com o que elles te 
ordenam. >> E~ta separação do contacto estranho era 
o pensamento absoluto das instituições, e por ella se 
explica até o silencio guardado ácerca da vida .. futu-
ra . (18) Os hebre~1s possui.aro claras noções da im- _ 
mortalidade da alma; basta examinar os canticos e os 
hymnos das suas festividades. Basta · a doutrina da sei-
ta dos Saducceos e a nodoa de .heresia, imposta sobr"e 
ella, por negai; a vida espiritual, para patentear a ver-
dade ; mas sahindo de um paiz, aonde a desigualda-

. de social procedia de uma opinião erronea sobre a di-
versa origem das almas, visinhos proximos dos Phe-
nicios, que se vestiam de luto pela morte de Adonis, . . 

·(17) Deuter. cap. XXI, v. 18, 19, 20. FJay. Joseph. Liv. 
IV, cap. 8.0 · 

.· (18) Levitic. XVIII, v. 3 e 4. 
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cu.mpria desviar as idéas dos israelitas de quanto po-
desse .degenerar em superstição e de superstição • .em 
pagamsmo. _ 

É o motivo porqiie o codigo de Moytlés desce ás 
previsões minuciosas, e nada omitte para se apoderar 
da educação moral e religiosa, dos qsos e ·habitas do 
seu povo. Não se lhe percebe distinctamente o verda'.-
deiro sentido senão considérando-o á luz da ·epocha, 
·em que foi dictado, e em prese~ça da nação, para a 
qual era concebido. Os hebreus, caminhando pelas so-
lidões da Arabia Deserta em busca da patria promet-
tida a seus avós,- levantavam-se da .servidão e das tre-
vas. Antes de se constituírem, e de comporem um po-
vo robusto. careciam de despir todo o passado, mudan-
do de. coração e· de sêr, porque não poderiam sem isso 
com os trabalhos da conquista, nem com os fructos da. 

' liberdade. Foi o que se propoz e conseguiu a legisla-
ção mo8aica. · 

No fim de quarenta annos de .experiencia -e de fa-
digas no deshto a ràça hebreia, remoçada pela sauda-
vel influencia dos preceit.os, e pelos costumes plantados 
com rigor, achava-se em estado de emprehender a sua . 
obra, merecendo os dias venturosos, que allegraram no 
futuro a epocha de David e de Salomão! Para a igual-
dade civil não gangrenar o corpo social era indispen- . 
savel que estivessem fortes e ligados os vinculas mo-
raes e religiosos, e q.ue o amor da virtude e o tem01· 
de Deus, profundamente gravados no caracter da na-
ção, não fieassem estereis no texto dos seus codigos. 

A . federação em Israel não admittia divisão ele cas-
tas, nem privilegias de nascimento; todos eram· agri-
cultores e soldados, todos podiam aspirar aos empregos, 
excepto ao sacerdocio, exclusivo na familia de Levi. .· 

O legislador tinha mandado tirar á sorte os terri- , 
torios do paiz da promissão, dividindo-os pelas tribus 
e depois pelàs familias, sem attender á çathegoria cla1t 

'· 



pessoas. A qualidade de israelita nunca se perdia. Ca-
hiJ1<io em mis.eria o hebreu não era vendido; nem fei-
to escravo ; allugava os serviços por um prazo deter-

, minado, protegido pela dispozição da lei. ( 19) Ou-
tra proy.ideneia notavel mantinha o equilíbrio politi-
co., vedando o e~ce.ssivo augmento das fortunas par-'-
tíoulares. 

A propriedade predial não po,dia accuniular-se mui-
to tempo nas mãos ele poucos pela aeção da usura, ou 
pela invasão successíva· da riqueza. A porção heredita.'.. 
ria de· cada familia era inalienavel; , e o detentor neces-
sitado empenhava o uso-fructo temporariamente; to-
dos os cincuenta annos na epocha do jiibileo davam-
se as .dividas por saldad.as, revértelido os hens ao pri-
meiro possuidor. (20) Varios· regulamentos habilmente 
concebidos, preveniam o que podia,m ter de perigoso 
paí-a a lavoura estes prinçipios, assegurando a prospe-

- ridade dos campos, d' onde proºcedeu o vasto commer-
cio, opulericia, e orgulho da Judéa. ' 

Eis. os traçQs capitaes do quadro ; e ·são. sufficientes 
·para se . medir a distancia, que ·hia das maxi.mas dos 
líebreus .ás abusões e biubaridades, que deturpam a 
civilisação dos outros povos antigos, mesmo no. ·i.:rJ.aior 
grau do seu progresso. Os ca~cros, que os minavam. 
pela base, não existiam entre . os israeJitas. Os vio'ios 
desculpados, O'!A adóptados por eUes, er?m opjectos . de 
horror em Israel, e a . espada dq. sua justiça ftfria-os 
sem misericordia. ·O pae não devia fazer alarde dô op-
probrio do filho, nem o marido envergonhar a mulher; 
nem o filho a mãe. Os delirios monstruosos da. sen-
sualidade romana ·espantariam · os costumes hebre.us ; 
amaldiçoados nos seus cocli9os são punidos como cri• 

(19) Deutet•. cap. XV v. 12 e 13. Flav. Joseph. ·Liv: IV 
cap . 8. · 

(20) Levít. cap. XXV v. 10. e 11. . ,• 
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mes contra a natureza. A escravidão adoçada, .a usura 
reprimida, a paternidade e o casamento consagrados 
na lei e nas crenças, elev;u11 o coração; e indicam um 
estado, que excede muito 'o da sociedade pagã 111ais 
adiantada. ' · 

.O conhecimento ele um Deus unico, a memoria dos 
. seus prodígios, e o temor da sua ira, dominam as in-

stituições, assegurando ao povo eleito incontestavel su-
pêrioridade. Depl?sitario das tradições do genero hu- · 
mano, e destinado a ver surgir a estrella de Jacob, (o. 

- Redemptor) esta nação caminha f~vorecida de auxilios 
e de port~ntos até se consummar a ultima promessa ~ 
e singular até .·ao fim, dezenove seculos Q.epois .do. dei-
cidio do Golgotha, achando-se dispersa pelo mundo, 
inclinada ao castigo, e chorando altar e patria, ·abraça 
ainda a lei de seus paes, heroica na esperança, embo-
ra seja tenaz no erro ! 

A ~istoriv, da conquista do paiz .da Promissão prin:-: 
cipia em Jq,sué. Confümdo-lhe a empreza das armas, 
que succedia ao largo desenho da organisação civil, 
:l\'loysés parou á entrada da Cananéa, tendo .abençoado 
o povo, e chamado á sua memoria os milagres opera-
dos por Deus. Cruzando os braços na extrnma final da 
terra do desterro .entregou ao Senhor um dos majo-
res espíritos, que atteslaram a grandeza do homêm, 
e a eleváção da humanidade. · 

O chefe designado pa·ra capitanear os israelitas atra:... 
vessa o J'ordão" apodera-se de Jerichó, (2'1 ) e senho-
reia a Cananéa, que reparte pelas doze tribus, seguiu-. 
do as resoluções de Moysés. Mas aqui a força da ne-
cessidade venceu cm parte a sabedoria da partilha. As 
tribus ~ais numeros..as metteram-se de posse dos lo-
caes mais extensos e abundantes. As outras trataram 

(21) Josm\ cap. Vi v,. 16 ,. 24. Cap. X, XI, XII, XIII, 
e •XIV. . . . 
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r de se estabelecer aonde viram ser mais focil ou van-

tajoso; e os filhos da familia de Dan foram obrig'ados 
a escolher uma região situada á esquerda da Judéa, 
propriam,ente dita. 

O resultado ,d'. esta 'especie de occupação tumultua-
ria foi o que Moysés previra talvez, decidindo na sua 
prudência a divisão regular da conquista, antes de ef-

. fectuada. (22) Os habitantes da Palestina exterminados 
até ao ultimo, em vez de ficarem prqmiscuamente com 
os invasores, não opporiam os seus odi.es ao engran-
clecimento futuro. (23) A malqu.erença das raças natu-
raes contra o domínio estrangeir'o custa sempre a ap-
pla.car ; e em. Canaan as cr·ises, que sobrevieram, de- -
pressa demonstraram até onde chegava esta aversão. 
A , exlstencia de Israel, inquieta e ameaçada, foi_ uma 
luta .perenne·. Os Amalecitas vagabundos, os Edomi..:. 
tas1 e os P!lilisteos, 9riundos de uma coloriia egypcia 
invasora e forte, não encostavam a lança nem desa.rma-
vam os arcos senão prostrados pelas derrotas. Apenas 
sentiam mais fraco o braço da auctoridade, ou aper:-
_cebiam a labareda das diséordias 'civis no meio dos he-
breus, colhiam animo da occasião, )untavam o flagello da 
guerra ao ílagello das contendas -interiores, e não desis-
t_iam do empenho senão rotos pelo ferro dos~grandes ho-
mens, q'ue o Senhor susêitava em soccorro do seu povo. 

· Mais de tres · seculos atrnvessou a ríação -hebraica, 
sempre exposta -á a.lternativa do~ revez('IB e das ·victo-
rias, · sempre expiando no desastre de hoje a prospe- · 
ridade de hontem. Desde a morte de Josué até á exal- . 
tação da monarchi,1r sete vezes cahiu em captivéiro !· 
~m umas epochas apparece-nos unida e formando 

um poderoso Estado; em outrns encõntramol-a diver-

(22) Num. cap. XXXII, XXXIIf v. ti4·, e cap. XXXIV 
v. 17 e seguintes. 

(23) Lib. Jt~dic. cap. I y, 1!), 21, 27, 291 30, 31', 33,. 
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gente e desatando os laços, que faziam a sua força. 
Os soberanos visinhos conservam a espada alia sobre 
ella, não esquecendo nunca as antigas injurias. Os reis 
da Mosopotamia são os primeiros que dão o exemplo. 
Aproveitando o ciume e a l'ivalidade das tribus ac~om
metterµ-nas~ vencem-nas, e po.r .oifo annos obrigam-
nas a reconhecerem-se tributarias. Othoniel, nascido 
em Judá, e eleito juiz, resgata-os, castigando o orgu-
lho dos idolatras em uma batalha. (24) Os Moabitas, 
-decorridos mais sessenta annos, subjugam tambem ôs 
israelitas, e é 'Aod quem Deus encarrega da empreza 
de os libertar. (20) Os Cananeos prevalecem ainda, e 
pezam vinte annos sobre a Judéa com oppressão into-
leravel. A- prophetisa Debora colloca-se á frente dos 
guerreiros, e alcança contra Sisara, general do rei Jo-. 
bin, a victoria assignalada · do Thabor. (26) O cantico 
de triumpho, em que a celebra, depois do hymno de 
Moysés á passagem do mar vermelho., é a mais bella 
e arrebatada inspiração d~ toda a poesia ant!ga. (27) 
Gedeão repelle depois a invasão dos Madianitas; (28) 
e ·os repetidos .assaltos dos Philisteo~ encontram em 
Jephté e em Sansão dous capitães heroicos, que os 
obrigam a arrepei1der-se. (29) Samuel, que se crê ter 
ajudado o ultimo com os seus conselhos, sabrd11 a es-
pantosa catastrophe, que sepultou com ~lle os princi-
pae8 dos ,inimigos, succede-lhe na suprema màgistra-
tura, e pelo ascendente da vida austera, e da provada 
capacidade procura enfrear os vícios, que apoucavam a 

. nação, que. subira a governar . 

. {~4) Lib. Jud. cap. III v . . 8, 9, 10. 
(25) Lib. Jud. cap. v. 12, 13, 14, 28, 29, 30. 
(26) Lib. ,Jud. cap. IV v. 3, 6, 14, 15. 
(27) Lib. Jud. cap. V .. 
(28) Lib. Jud. cap. VI e VII. 
(29) Lib. Jud. cap. XI, XII, XIV, XVI. 
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Q elemento sacerdotal pedia um reformador zeloso, 

ql}-e re~tituisse ao principio . religioso a influencia J!leia 
eclipsada; e ninguem mais apto pa-ra isso do que um 
Propheta. Cheio ele ardor pela gloria de Deus, votado 
ag altar por sua mãe desde a tenra 'infancia, em me-: . 
moria do jubilo com que ·vira cessar a sua esterilida-
de, Samuel cresceu e educou-se .no Ternplo, vigiado 
pela estremosa · a1nisadc do Summo Sacerdote Helli. Os 
filhos do Pontífice eram o escanqalo da Judéa; e fra-
co pelos annos e pela ternura o pae não tinha ·animo 
nem auctoridade para os conter. Foi então que Deus 
chamou o seu servo, que doTmia · no tabernac.ulo, e 
que a yoz da sua oholera soou forte e terriye_l aos ou-
vidos. d' ellc. 

Helli e toda a sua casa fornm CQndemnados pelas 
iniquidades;· ·que deixavam impunes ; e cedo a derrota 
de Apheo, a perda da arca santa, e o jugo dos . Phi-
listeos . por vinte ano.os, provaram toda ·. ª· severidade 
do castigo promettido. (30J Eleito J niz, quando era 
mais amargosa a infelicidade publica, os esforços de 
Samuel ·tenderam a purificar o povo das nodoas da 
idolatria,. levantando-lhe o espírito para a crença ,do 
De_us de Abraham e de Moysés. A batalha de Mas-
phath, _ganl).a pelos hebreus com immenso destroça dos 
inimigos poz . termo ao captiveiro ; as cidades occupa-
das foram ·rapidamente resgátadas; (31) por fim a paz, 
a. ~·ogos dos P.hilisteos, encerrou · a ' luta; _ deixando o 
Propheta mais ~esafrontado para cuidar dos negocios 
do estado, e do esplendor do culto. 

Uma innovação introduzida por clle nas instituições 
deu em resultado a monarchia. Declarando a dignidade 
suprema hereditaTia na süa familia, . e nomeando Jnizes 
a seus filhos Jo~l e Ãbia, o Vidente de Israel não pou-

.(30). Liber Regum I, cap. II, III, e IV. 
(31) Liber Reg. I, ca.p. VII. 
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de impedir que se corrompessem com o poder, e que 
o clamor das injustiças desgostasse o povo. (32) Os. an-
ciãos reuniram-se, e deliberaram eleger um rei. Sa-
J!lllel oppoz-se com eloquencia', mas não os convenceu. 
As suas reflexões, as mais decisivas, que se conhecem 
contra o governo monarchico, respondia a triste ex-
periencia de uns poucos de seculos, e o abuso recente 
dos magistrados do sangue sacerdotal. « O rei tomará 
vossos "filhos para guiarem os seus carros, ou para se-
rem seus cavalleiros adiante d' elles ! Obrigal-os-ha a 
servºirem-no. Sereis seus lavradores e seus artífices: A 
melhór parte dos vossos campos ha de querel-a para 
si ; assim como das searas f:l das vindimas, porque pre-
cisa ter que dar aos seus criados!)) 

Os hebreus insistiram ; e obediente á voz de Deus, 
Samuel inclinou-se, ·e escolheu para soberano a Satil, 
esbelto mancebo dotado de estrema robustez. Antes 
de se clemittir d_? cargo, o Propheta disse para Israel : 
«Governei-vos largo tempo; roubei a algum de vós o 
seu boi ou o seu burro ? Calumniei? Opprimi ? Acei-
tei presentes ? Se o fiz, notai-o, para fazer a repara-
ção!» Todos o proclamaram ·innocente, e retirando-
se ainda lhes exprobrou outra vez o acto, que acaba-

. vam de praticar, tomando rei l (33) 
Em Samuel termina o" cyclo dos Juízes, o com 5aul 

começa a grande epocha da inonarchia: 
No .primeiro a n~ção, disputando com incerta for-

tuna os territorios conquistados, ou merece os de.sas-
tres pelo esquecimento da religião e dos costumes, que 
a tornavam poderosa e invencível; ou arrependida sob 
á mão do Senhor, que a castiga, vê os clias pro..spei~s 
sucçeclerem ãs mágoas e tristezas, dos captiveiros. 

E o· período laborioso da organisação. 

(32) Liber Regum, c_ap. VIII. 
{33) Lib. Reg. cap. VIII, X, XI, e XIL 
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Na segunda os ·fructos estão maduros, os costumes 
acham-se formados, e a unidade do· governo, antes de 
degenerar, augmenta pela união de todas as forças, 
pela direcção .de uma \'.Ontade unica, e cria os prodi-
gios. de opulentia e de poder, ' ·que exaltaram o nome 
e a corôa de David e de seu filho . 

É a· epocha da màior elevação; · 
Saul era ela tribu de Benjamin,. descendep.te de um~. 

raça, cujo tronco fôra um esforçado varão de Jemini. 
Dotado de grande gentileza, e:~cedia dos hombros pa-
ra cima a todo o povo. Samuel, em obediencia. á. voz 
de Deus e á decisão dos anciãos, sagrou com a unção 
o rei escolhido, conforme a lei, (3li·) e investiu-o pelo 
osculo simbolico na· administração da herdade do Se~ 

· nhor. (35) Assim o sacerdocio, cedendo o mando limi-
tou-se pela pôca . do Propheta ao protesto, que lhe. ou-
vimos contra a monarchia. 

O mancebo elevado ao tl1rono distinguia-se mais 
pelas forças do braço, e pelas proporções gigantescas, 
do que· pelos poderes da i{ltelligencia. Era de esperar 
que a sua espada cortasse victbri.osa nos inimigos, . que 

··apertavam a nação por todos os lados, e ao mesmo tem-
po, que as red.eas do Estado, na direcção mais impor-
tante, não sahissem das mãos d'aquelles, que tinham 
a sabedoria e a experiencia. No começo succedeu o 
que se esperava. Saul cuidou com summa diligencia · 
em formar a disciplina militar aguerrindo os hebreus, 
que depois da conquista perdiam n'a lavoura e na gua,r-
da dos rebanhos muita da pericia e do irripeto, que 
deveram á vida errante e ·ás fadigas do deserto, quan-
do Moysés os preparou para a empreza ela entrada de 
Canaan. 

Á testa de soÍdados iValentes e amestrados o novo 

(34) Deuteron. cap. ·XVII v. ·14, tr>. 
: . (3.ll) Lib ., Regum, cap . X, in p1'incip . 
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monarcha de Israel combateu com -gloria os Amoni-
tas, que estanceiavam ao Oriente, e os Philisteos, que 
habitavam ao Occidente. (36) Os seus triumphos, e o 
louvor por elles merecido, exaltaram o coração do man-
cebo, ensoberbecendo-p ;, e pareceu-lhe pczada e insof-
frivel a tutela imposta pelo sacerdocio, representado na 
pessoa de Samuel. Esta não lhe permittia nem a pom-
pa nem o motu absoluto dos soberanos dos outros po-
vos. O principe não tinha côrte, nem palacio, nem ca-
pital, mas era unicamente como um general sempre co-
berto de armas, sempre em guerra pelas fronteiras do 
seu reino. No meio dos 11campamentos collocava-se a 
arca santa; e no Templo, como salva guarda da liber-
dade, fôra deposit!1da a constituição do paiz, ei:n obser-
vancia do preceito (37). 

Depois de exercer . algum tempo a soberania, acos-
tumando-se ás honras, ti esquecend9 a humildade na-
tural do · primeiro estado, Saul determinou romper as 
prizões, que o tolhiam, e para isso aproveitou-se de 
uma victoria àlcançada sobre os Amalecitas, invadin-
do as attribuições sacerdotaes pela offerta do holocaus-
to em Galgala, e apropriando-se de um quinhão nos 
despojos dos vencidos, cousa vedada na lei com o re-
ceio de que as riquezas inclinassem .os monarchas ao 
despotismo. (38) Aqui foi a memoravel scena, em que 

• o Propheta, rasgando-se-lhe o manto, pronunciou em 
nome de Deus, que assim rasgava o Senhor o reino 
de Israél da obediencia do seu rei, declarando Saul 
desthronado, e promettendo a corôa a outro mais di-
gno de a receber (39). · 

A luta entre o sacerdocio e o monarcha ficou aber-· 

(36) Lib. Regum, cap. XIII, XIV, e XV. 
(37) Lib. Reg. cap. X v. 25. 
(38) Lib. Reg. cap. XV. 
( 3~} Lib. Reg. cap. XV v. 26, 28. 



92 

ta desde esse . dia; e Samuel, passando a Béthlém, ün-
giu a David, pastor, e 1rtoço formoso de vinte e dous 
annos, conhecido pelo seu valor, ·e pelo sublime enge-
nho de musico e de poeta. (·W) Chaniado a casa de 
Saul para o·: distrahir, o mance~o tornava a volver aos 
seus rebanhos apenas diminuía a inelancholia . do rei ; 
e occorrendo o desafio de Goliath deveu a um áçaso 
o acpar:-se· presente uo momeuto ·da batalha, assigua-
lando o nome no dl!ello que ,findou pela morte do gi-

"' gante (4-1). , . . . · 
A graude· reputação de David começou ali; e as suas 

armas venturosas chegarain a ex.aeerbar de ciumes o 
animo do monarcha suspeitoso, exposto ás iras sacer-
dotaes, e tremendo até dá sombra de Samuel. Saul viu . 
n 'elle um perigoso emulo piir.a seu 'filho, e persuadi-
do de que o ex.ercito e os· levitas- o haviam de. prefe-
rir para successor, não curou senão ele se desfazer por 
meio de ciladas · e de perseguições do competidor,. que 
o .assustava. · 
. Não podendo parar sem · risco diante da face do r.ei, 
David fugia para os arabes do deserto, ou acolhia-se 
entTe OS· pastores ; em quanto O irritado príncipe, ob-
secando-se côm ·o terror, ·consummava a sua ruína e 
a da sua familia, levantando entre si e o saçerdocio 
um rio de sangue pelo assassinato atroz de Abimelek e 
de oi.tenta e cinco sacerdotes. ( 42) O castigo pouco tar..- · 
dou. Desamparado · de Deus, e aborrecido do~ subdi-
tos, teve a visã.o terri:vel da udtima ruína, e foi mor-
r-er :aos golpes .dos Philisteos nos montes de Gelboé,' 
com J onathas e seus dous filhos. ( 43)' N' este grande 
e t~·agico drama da rivalidade de Saul .e David, e da 

·(40) Liber Regum, cap. XVI v. 13, 16, -18. 
(41) Lib. Reg. cap. XVII v. 20, 23, e 1H até 50. 
( 42) I~ib. Reg. cap. XXII. 
(43) Lib. Reg. cap. XVIII e XXXI. 
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oppressão .elo principio ecclesiaslico. -pela auctori.dade 
i'eal enlaça a narração biblica os episodios admiraveis 
da amisade de Jonathas, .filho e herdeiro do monar-
ch11, cuja alma se ligara á de David, amando-a como 
á sua propria desde a hora, em que, heroico e ven-
cedo1., o viu diante de seu pae com a cabeça de Go-
liath ! (44) 

Proclamado rei em Judá, David experimentou are-
·sistencia de Abner, general de Sa·ul, e do partido de 
Isboseth, o unioo filho varão, que restava da casa do 
monarcha, a quem succedia. As outras . tribus não o 
reconheceram senão deconidos sete annos, e depois 
de terminada a luta civil pela morte de Isboseth (45). 

Reinando então pacificamente sobre Israel, e appla-
cadas as discordias, o maior cuidado de David, de -ac-
cordo com os anciãos, foi assegurar . a base· do ·poder 
substituindo á eleição do soberano o principio here-
ditario. ( 46) Firme o throno na sua casa e dinastia o 
novo soberano traçou corresponder pelo esplendor das 
:irmas á grande fama da su~ juventude"; e guerr~iro 
consummado alargou as fronteiras dos seus Estados, 
sujeitando a Syria e a Idumeia, dominando assim des-
de o Euphrates até 110 Mediterraneo, e da Phenicia até 
.ao golpho arabico. 

A tomada de Jerusalem, assento de uma raça de 
Cananeos, abriu · gloriosamente a serie d' estas victo-
rias, ··e deu-lhe a cidade· mais nobre e a cabeça mais 
propria para estabelecer a séde do yasto imperio, que 
fundava. Os Philisteos debelados pagar111n as a.ntigas 
injurias. Os ldumeos perderam os portos de Elat e 
de Asiongaber, aonde expiraya o golpho elanitico. A 
occupação posterior de Ailah no mar vermelho e de 

(44) Liber Regum, cap. XXII .. 
(45) Lib. Reg. cap. XXVJII e XXXI. 
(46) Idem, ,cap. VIH v. 12, 1.3, U, 16, 17 • . - . 
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:réipsak no Eüphrates, patenteou ás industrias sahid'as 
commodas, facilitando as melhores escalas para o tra-
·to, .que enriqueceu a Palestina, tornando-a tão opu-
lenta, que os metaes preciosos qua·si que chegaram a 
ser comm11ns. Vinte an'nos de conquistas felízes fizeram 
do rei de Israel o mais temido potentado da Asia ; e 
a sua. prudencia e m(lgnanimidade animando as artes; 
prosperas pela paz interna, conseguiram que o pro-
gresso moral acom15anhasse o rapido incremef!tO dé\S 

. ·forças phisicas. · 
O culto de Jehovah· foi rigorosamente observado; e 

a. arca da alliança, collocada no Tanernaculo, (no san-
foario nacional) ali aguardou o sóbeibo Templo, ( 4-7) 
que · o monarcha · projectou construir nél' mesma mon-
tanha, em que o anjo suspendera ó sacrifiéio de ·Isaac. 
Para esta obra accumulou prodigiosos thesouros, mas . 
foi seu filho Salomão quem a' executou depois com as 
·pompas dignas da magestade do Senhor, e da devoção 
do povo. Submisso á voz do Eterno, e doei! aos avi-
sos da sua justiça, se peccou como homem, e como rei, 
.Dav.id soube expiar as culpas pela mais sincera e con-
tricta pen.itencia. Castigado do ardor das paixões nos 
f~·uctos d' ellas, os ultimos annos da sua longa ·carreira 
foram perturbados e dolorosos. Seus filhos Absalão e 
Adonias !evantaram-,se com mão armada, e trespassa.; 

. ram-lhe o coração pelo erro, e depois pela morte vio-
l~ntÇt, que puni11 o, ultimo. ( 4·8) Os seus canticos, em 
que a · inspii:ação prophetica se derrama, (os psalrqos) 
~ncerram imagens e rasgos de rara sublimidade. Sen-

. tindo declinar a vida, e já proúmo dos setenta ann·os, 
d~signou para lhe succeder no governo a Salomão; .que 

, tjvera de Bethsabea, a mais querida de suas esposas, 

· (47) Lib. Reg. li cap. XXIV. Flav. Joseph. Liv. VII 
cap. 10. 

(48) Flay. Joseph. Liv. VII cap. 9. 
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o r1ual fôra educado pelo Vidente Nathan, austero cen-
sor das faltas do paé. 

Quando tomou o sceptro de David, Salomão havia 
seis mezes qu;!:J o coadjuvava no governo. Moço e faus-
tuoso, estava pela indole e educação mui longe das pri-
meiras 'inclinações' do rei-pastor, elévado pela valenti.a 
da espada, e pela constan'cia do animo varonil. Para 
subir ·os degraus do throno não carecia, como elle, de 
conhecer a má fortuna, ·as solidões do deserto, e os 
perigos incessantes do ódio de um 'rival poderoso. Her-
deiro designado recebeu a auctoridade suprema sem 
opposição, e a glori<!- do seu reinado consistiu em sus. ... 
tentar, augmentando-lhe o ~splendor, o vasto imperio 
confiado á sabedoria dos seus dictames. 

Contrario á guerra, (4·9) com a qual apenas con-' 
seguiria debilitar a nação sem lhe accrescentar os po-
déres, cuidou de robustecer as conquistas, e de ferti.,; . 
lisar a grande obra de seu pae . . Todos , os povQs ara-
bes. ou syrios, derramados desde a Phenicia até ao gol-
pho arabico, e do Euphnates até ao Mediterraneo eram. 
alliados ou tributarios seus. (50) A sua côrte ,dispu-
tava gafas . e opu.lencias á mais rica das curias orien-
taes. Um pàcto celebrado •com Hiran, (51) soberano 'de 

· Tyro, facilitou-lhe o coifimercio dos paizes meridio-
naes nos p0rtos occupados •por David; e as suas ar-
madas conduziam de Ophir (52) as madeiras raras,, e 
as gommas preciosas. Os navios do monarcha da Ju-
déa de tres em tres annos faziam a carreira da, In-
dia, • transpertando o ouro, ê1 prata, o marfim, os pa-

(49) Flav. Joseph. Hist. Ant. ,dosHebr. Lib.VIII cap. 2.0 

(!íO) Idem, Lib. VIII cap. 2.0 - Lib. Reg. III cap. lV. 
(51) Segundo .Bruce (Viaj. ás orig. P,.o Nilo) Vol. II cap. 

4.0 . Ophir seria Sophala e Tarsis Melinde, - Lib. Reg. III 
cap. I:X.. _ 

(!í2) Flav. Joseph. Hist . . Ant. dos Hepr. J.Jib. VIII cap. 
2.0 - Lib. Reg. III cap. V. 

8 
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vões, e toda a especie de objeetós de valor, ou de cu-
l'iosidade. Antes de Alexandre Magno, Salomão tra-
çou crear a unidade das nações Asiaticas pelo abraço 
fraternal das artes e do negocio. No seu plano Jerusa-
lem ·seria o emporio das caravanas; e Palmyra, no de-
serto da Arahia, foi edificada para commoda estação 
no caminho de Babylonia (53). . 

A administração do imperio m'odificou-se como pe-
diam os rapidos progressos da sua grandeza. Doze Pre-
feitos cobravam em doze satrapias os tributos, envian-
do o seu rendimento ao monarcha em todos os mezes. 
Além do que produziam as piireas dos chefes arabes, 
e das sommas arrancadas pelos exactores --d.os outros 
impostos, a quantia annual, entrada nos cofres do seu 
Erario, era avultada para o numerario de então. 

O monumento mais admiravel, que deixou, foi o 
Templo erguido, segundo as plantas, e á custa dos the-
souros ajuntados por David. Os metaes pr~ciosos; as 
madeiras mais caras, os lavores mais delicados concor-
reram para a magestade sumptuosa, com que se levan-
tou. Só para cortar no Líbano cedros e pinheiros tra-
balharam dez mil operarios todos os mezes. Sessenta 
mil empregaram-se- na carriagem dos materiaes; oiten-
ta mil lavravam as pedras ; tres mil olheiros fiscalisa-
vam os exercitos de constructores; e tresentos maio-
r.ães presidiam ã execução do desenho da obra. Aca-
bado o edificio começa~am as festas da consagração; 
nas quaes se mataram vinte e dous mil bois, e cem 
mil carneiros. (54) Salomão, no auge do jubilo, vendo 
coroada de exito ditoso a empreza da fundação do 
Templo, soltou os vôos á sua_ alma em um cantico 

( 53) Os Syrios chamavam-lhe Thamador. Ficava a seis 
jornadas de Babylonia, e a uma do Eupbrates. Flav. Joseph. 
Hist. Ant. Lib. VIII cap. 2.º-Lib. Reg. cap. IX. 

(54) Flav. Joseph. Hist. Ant. Lib. VIll cap. 2.º-Lib. 
Reg. cap. VI a IX . '· · . ' 
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magnifico. tJnind:o áos l'ouvores do Altíssimo a gran-
de imagem do povo hebreu, e da sua nacionalidade 
religiosa" exulta, assegurando aos fi1hos de Israel, que 
em qualquer caminhó' que sigam, volvérão sempre o$ 
olhos para a' cidade santa, afim de invo~arem o nome 
victorioso do Deus de seus paes ! ' 

Mas o escolho dos homeris mais illusttes costuma 
ser de ordinario a prosperidade. Ó monarcha de lsra'el 
não poude resistir âs tentações do orgulho, nem ás' fra-
gilidades das delicias. Esquecido Ms prudentes exem-
plos de David não guãrdoa o resguardo conveniérite 
com o sacerdocio, não duvidando tirai.· o summo P'ohti-
ficado· da casa de Arão, e transferil .... o para a familia de 
Eleasar. Outro erro não menos funesto' esca:ndalisou os 
stibditos. Entregue á vida orierltal, e por" amÔr d' élla 
despresando os c0stumes da patria, pov~ou ' os serra.i 
lhos dos seus palacios e das· suas residencias de recreio 
de mulheres estrangeiras, (õõ) escolhidas pelo· primor 
é graça da mais rara formosura. Do meio d' ellas é que 
mandava' ; e para ·lhes· merecer os agrados, desceu á 
desgraçada complacencia de trahir a sua religião e a • 
sã- política, intro~'uiind'! os deuses estraJ!.hos, destruí-
da a previdente separação, que desviava os hebreus 'das ·_ 
nações idolatras' ! 
· O cástigo rião' se demorou ; as consequencias foram 
íinmediatas e lastimosas. As subleváções rebentâram, 
azédadas pelo desgosto, e· a de Ra-zon, filho de Eliada, 
na Syria,· desligou· pará sempre esta provinc,ia, erean-
do ~ni Dabíasco um rêino, perpetuo e incansavel ini-
migo de Is.faéL, (56) Jeroboão tambem tentou insur-
g·il" aS· t'ríbffs, porém debalde. Avisos' tão severos de-
viam abrir os olhos ao monarcha ; .mas .º respeito in-

1 

(!í!í) Lib. Reg. cap. XI. -Flav. Joseph. HisL Ant. Lib. 
VIII cap. 2.0 . 

(56) Lib. Reg. cap. XI. - li'lav. Joseph. Idem, idem. 
8 * 
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fu,udido pela . sua reputação assegurava-lhe a obe~ien
cia dos povos, e cubria-lhe o throno ; entre os poetas 
e artistas, que o rodeavam, vindos de todas as partes 
do mundo, mostrando-se o primeiro na realeza do en-
genho tirava da admiração novas forças para se man-
ter. Naturalista Ínstruido, vate arrebatado e imagino-
so, moralista profundo, e habil politico, a reunião de 
tantos dotes não foi sufficiente para o preservar das 
fraquezas. 

Ap_enas fecho1:1 os olhos, o descontentamento geral, 
contido pela veneraçao do seu genip, manifestou-se 
publicamente; e os subdito_s d.as provincias devorados 
pelo luxo da capital não quizeram entregar a corôa a 
Reboão, sem que elle subscrevesse ás condições, que 
lhe dictavam. « Adoça . os rigores do governo de teu 
pae, e ser.ás nosso r~i », diziam os Estados ·em .Si,:-
chem. (57) ü príncipe recusou acceder, e maltra'tou 

. com arrogancia os deputados das dez tribus, queixosas 
de que o esplendor de J erusalem, as empobrecesse em 
quanto Judá e Benjamim, que tinham no centro a ci-
dade. santa, prosperavam com a ruína de todas as mais. 

Os quarenta annos pacíficos do reinado de Salomão 
findavam, pois, com as alterações civis de uma luta de 
.successão. Como ·o herdeir<.> do sceptro as despedia de 
si com altivez e sem despacho, as dez tribtis desli-
garam-se, obedecendo a Jeroboão, filho de Nabat e 
Sórva, e formaram o reino de Israel. (58) As outras 
duas, fieis aos monarchas que as elevaram, ficaram 
continuando o· reino de Judá. Assim se rasgou a· car ... 
ne de Jacob com estrema dôr. Israel abrangia maior 
extensão; mas Judá era muito superior em :i;-iqueza e 

(ü7) L1b. Reg. íI cap. XIl-Flav. Joseph. Hist. Ant. 
Lib. VIII cap. 3.0 

(58) Lib. Reg. II cap. XII-Flav. Joseph. Idem, Lib. 
VIII cap. 3.0 
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cultura. D' esta opposta situação nasceram a inveja, . o 
a inveterada hostilidade, que perto de trer; seculos di-
vidiram a raça hebraica. 

As sementes, que debaixo do esplendor de um rei-
nado de quarenta annos de venturas lançaram á terra 
o orgulho e as 'fragilidades de Salomão, produziram 
logo os fructos venenosos, colhidos pelo seu succe~sor 
na divisão da nação em duas monarchias distinctas, e 
no mutuo enfraquecimento, causado pelas· suas rivali-
dades íncuraveis. A decadencia veiu com . passos rapi-
dos, e os vicios e desgraç[\s, que a acompanham, pre-
cipitaram-se c9m ella. O odio ciumento dos reis de 
Israel contra a supremacia religiosa de Jerusalem le-
vou-os a promoverem ~é proposito deliberado o des-
prezo das antigas tradições. O despotico mando de ver-
dadeiros soberanos de serralho annulou o pensamento ' 

. rigoi:oso das instituições plantadas por l\foysés. A voz 
do.s Prophetas, ameaçadora com . as ·iras d.e Deus, mal 
escutada pelo povo corrompid~, se o faz tremer dian-
te do flagello_ eminente algumas vezes, raras o detem 
no caminho da ruina. A luta permanente e subterra-
nea entre orthodoxos e idolatras inquieta e dilacera o 
Estado. Desconfiados um do outro, sempre com a mão 
no punho da espada, quando se medem, os dous rei-
nos para fortificarem a independencia anómala, aper-
tam os laços de impias allianças com o estrangeiro, 
introduzindo-o na terra vedada pela lei, e descobrin-
do~lhe as fraquezas das dissenções internas. Os resul-
tados d' estes odios foram promptos e funestos. Primei-
ro Israel, e depois Judá, souberam á custa de lagrimas 
e de sangue o que é chamar o visinho pode~oso e vio-
lento para arbitro, ciu para auxiliar. A independencra 
perdida, e a liberdade extiocta debaixo do jugo dos 
Asiaticos, explicaram aos que as desprezavam, a pru~ 
dencia e previsão. do legislador do Sinai, cortando o 
trato entre os hebreus ·e as nações rivaes. 
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Os crimes e attentad.os repetíram-~e ; a frequencía 

tornou-o~ communs e vulgares. Os fortes não conhe-
cem outro direito .senão o do ferro e das traições. To-
dos os dias os prantos qos oiphãqs e viuvas molham 
o sépulchro ~e noyas victimas, De abysmo em abysmo 
reis e subditos, es,quecidos dos prodigio13, que assigna-
lar<;im a protecção do Se~1hor, voltarµ costas ao altal: 
de Moysés e d.e :Qavid, fazepdo da justiça o escarneo 
pe~petl1o · dos seus apetites. Achab, unindo-se a ! (:)Za-
bel, filha do soberano d1:1 Sídon, separa--se do culto de 
seus paes, e a~opta a idolatria phenicia de Baal. Des-
enfreado de vontade, e oruel nos caprichos, cub'iça a, 
pequena vinha de ~aboth, e porque este rec~sa alie-
nar ª suá heran~a, cita-,o como blasphemador ao tri-
bunal, e açhé!. juizes que o condemnem (39). 

É então que Elias fulmina a Jeza'Qel~ exclarµando: 
«No Jogar aonde os câens-Iamberem o sangue de Na-
JJoth, hão de b~ber tambem o teu!>> (60) Cumpriu-se 
a prophecia. (61) Achab succumb~ na ·guerra contra 
Damasco, e os desastres militares veeni aggravar por 
muito tempo as affiicções çiv~s~ · felizes sob o comman-: 
do de Josias e d·e Jeroboão II as armas de Israel, de"". 
pois d' elles dec,inam. Os Assyrios ~proveitam a oppor-
tunidade, invadem a Samaria, e levam captiva_s tres .das. 
t~ibus que habi§vam ao oriente do Jqrdão. O çiume 
commercial foi o verdadeiro mptiyo da aggressão ; os 
outros pr!Jtextos eram puras apparencias, 

Os revezes e os curtos períodos de l}onanç!J. alter~ 
nam-se no triste ocoaso, em que Israel se precipita µa, 
sua decrepidez precoce. . 

Um rasgo de :6rmeza do sanfo rei t~echiqs exc~tq a 
s9herha de Sennacherih, e o desl\ot~, ardendo epi rai-

(~9) Ljb. Reg. III cap. XXI v. 11, 12;. 13. 
(60) Lib. Reg .• Ul cap. XXI ''· 19·. 
(61J Lib. Reg. IV cap~ IX v. 31, 32--, 36. 

' 
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>va, funde sobre os hebreus como a aguia segura da 
sua preza. Mas d' esta vez Jehovah combatia pelo seu 
povo, abrandado pelos merecimentos de Ezechias. Os 
innumeraveis exercitos, feridos pelo anjo exterminador., 
dissolveram-se, e os israelitas respiraram desassombra-
dos da immensa tempestade, que tinham visto suspen-
sa sobre a patria (62). 

Outro bello episodio, n'estas epochas de assolação, 
lJ a grande se.ena de Judith em Bethulja salvando a 

. liberdade com a morte de Holopherne~ . 
. Mas estes clarões momentaneos apenas interrompem 

as trevas, cada vez mai's condensadas. 
A ultima tragedia, em qu~ desappareceu o reino, de~ 

morou-se pouco. A alliança do uzurpador Oseas cõm 
os monarchas Egypcios desperta a colera dos Assyrios; 
.e antes de ser possível o so.ccorro, .as suas tropas fo .... 
nundam e talam a desditosa Samaria, Parte da popu-
lação hebreia perece. a ferro e fogo; a outra parte, sal-
va a ex\stencia ficando no captiwiro, e sendo transpor-
tada ao coração da Asia. Colonias Assyrias apoderam-
se do territorio occupado pelas dez tri~us, e misturan-
do-se com o resto dos vencidos, depress1:,1. vulgarisam 
os ritos e costumes dos pagãos (63). 

Durante estes success,os v.inte príncipes da casa de 
David subiram ao throno de Judá; mas a austerida-
de em manter a lei relaxou-se pela tolerancia pusillani-
me de Reboão. Vendo a separação das dez tribus, o 
filho de Salomão, receioso de perder a obediencia das 
que se conservavam fieis, não ousou prohibir os culto11 
idolatras na proximidade da cidade santa; guarda do 
Templo, e séde do Pontificado (64). 

Como aconteceu em Israel a divisão dos dous rei-

(62) Lib. Reg. IV cap. XIX v. 32 a 36. 
(63) Lib. Reg. IV cap. XVII. 
(64) Lib. Reg. III cap. XIV 1v. 21 a 24 . . • 
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nos animou a audacia dos soberanos mais chegados; e 
a:ntes de cerrar os· olhos o neto de David passou pela 
magoa de ver Sesak, o monarcha do Egypto, saquean-
do Jerusalem (65). 

Os seus successores, com fortuna incerta, e vonta• 
des oppostas, ora purificavam de abominações a nação 
eleita, ora se entregavam ao erro e á cegueira, vexa-
dos a cada instante pelas armas dos imperios visinhos, 
incansaveis em lhes disputar a posse das terras, con.-
quistadas nas epochas de esplendor. . 

A decadencia era já tal, q_ue frustrou os esforços 
bem intencionados de Josaphat. (66) As suas v.ictorias 
sobre os Moabitas, Amonitas, e ldumeos, apenas con-
seguiram suspender momentaneamente a ruina. Os es-
timulos applicados afim de reanimar a opulenta na-
· vegação do mar vermelho para Ophir ficaram nullos. 
Logo no tempo de Jorão, que lhe succede, a Iduméa 
desliga-se, (67) e o infeliz consorcio do monarcha de 
Judá com Athalia, filha de Achab, mergulha o rei-
no · nas trevas da idolatria ; Ochosias, sujeito servil-
mente aos conselhos materpos, e aos exemplos deplo"'.' ' 
raveis de seu pae, viu-se comprehendido nas iniquida-
des e no castigo, que aniquilou a impia raça de Achab. 

De J oas, filho de Ochosias, elevado ao throno de-
pois de sete annos de_ obscuridade pelo Summo Sacer-
dote Joiadas até Josias, monarcha piedoso e restau-. 
rador da lei de Moysés, mandada destruir. por seu avô 
1\fonassés, os crimes e as calamidades entr.elaçam,.,se na 
bisto:i:ia de Judá. 

Uma seri!:) de Prophetas começa n·o reinado de Ez<'l-! 
chias, proclamandq a palavra de Deus durante tresen-
tos anpos. Josias, envolvido nas discordias· dos impe-

(6!:i) Lib. Reg. III cap. XIV v. 21J e 26. 
(66) Paralipom. Lib. II çap. XV,11 e c<1p. XX. 
(67) l'aralipom. Lib. II cap: XX.I. 
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rios proximos, mediu pelo valor do seu coração as for-
ças debilitadas dos hebreus, e expõe-se em uma luta 
desigual contra Necháo soberano do Egypto, emulo 

· da gloria de Nabucodonosor, _e perde a vida e a corôa 
com a espada.na mão. (68) O vencedor gosou-se pou-
co do triumpho. A batalha de Ciresio arrebatou-lhe as 
cónquistas da As ia, e N abuco, orgulhoso com a sorte 
das armas, impoz o jugo á Judéa, e declarou-a tribu-
taria. 

A imprudencia de Sedecias, filho de Josias, seme-
lhante á de Oseas contra os Ass)'J:ios, determinou a que-
da final do reipo. (69) Sabida a alliai:iça dos hebreus 
com o Egypto com o intento de recobrarem a inde-
pendencia, N abucodonosor voltou sobre elles terceira 
vez, apoderou~se de Jerusalem, e arrastou atraz de si 
para Babylonia com Sedecias, ao qual mandára arran-
car os olhos, as reliquia.s do povo, salvas da espada dos 
seus soldados, enriquecendo os fructos da victoria com 
os thesouros e os vasos sagrados da nação escravisada. 

A voz dos Prophetas de muito antes tinha aimun-
ciado a ouvidos endurecidos as desgraças ·eminentes. 
Isaias, lVIicheas, e Eze~hiel tinham visto além do pre-
sente o doloroso quadro da assolação e· do captiveiro, 
clamando debalde aos soberanos e ao povo em nome 
do temor de Deus, e da crença religiosa, pFincipio da 
grandeza e prosperidade do antigo Israel. 

Perdida a p~tria, os hebreus foram por muitos an-
nos maiores do que no seio d' ella. A servidão não lhes 
apagou logo da alma o amor da terra natal, nem a viva 
fé no poder de Jehovah. As lições do in(ortunio pene:-
traJiam-nos, e o cantico do exílio, triste de todas ali 
amarguras da sua profunda queda, consola"a-os com 
as memorias de Sion, em quanto as severas praticai 

(68) Paralipom. Lib. II cap. XXXV. 
(69) Paralipom, Lib. II cap. XXXVI. 
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dos Prophetas, ensinando a virtude, lhes apontavam o 
dia marcado para o anjo da misericordia levantar de 
cima do~ arrependidos a espada vingadora (70). 

Os Babylonios tambem não esgofaram contra elles , 
os ultimos rigores. Uma ·vez desafrontados dos receios 
inspirados pelo ard~nte desejo de independencia, na-
tural em todas as nações; vencidas, deixaram aos jú-
deus os juízes e os tribunaes da sua lei, e cuidaram 
de abrandar o pezo ao jugo. Os filhos das familias dis-
tinctas de Judá --eram educados na côrte. Daniel, que 
manteve a austeridade entre as delicias, e guardou a 
fé ,no centro da idolatria, foi um dos mais notaveis 
d' esta classe. Nabucodonosor favorecia-o com valimen .. 
to especiql; e se .a alma do hebreu captivo gemia no 
meio das honras; suspirando pelo adorado solo do seu 
berço, e implorando a benção de volver a elle, . a aspe-
reza do despota não lhe fez verter as lagrimas (71). 

São d' esse tempo, tambem, as sublimes lamentações 
de Jeremias, choradas sobre o luto geral, junto da parte 
mais obscura do seu povo. Exemplos raros da vicissi-
tude das cousas, e dissiminados no centro da Asia, os 
hebreus eram mais unidos, e formavam um corpo na-
cional mais vivaz, do que disputando as suas dissen-
ções dentro dos muros de Jerusalem. Crescendo no 
desterro, empregaram a índole indusfriosa e insinuan.., 
te, e alliviaram a affiicção ao captiveiro obtendo . ô res- . 
peito do oriente pela sabedoria dos seus Prophetas, pe-
lo engenho yenerado de Daniel, pela , generosidade de 
Tobias, e pelas gi:aças castas de Esther, que chegou a 
alcançar o thalamo de Dario. Pouco a pouco, porém, 
as primeiras saudades da terra natal esmoreceram com 
a geração, que a perdêra ; e quando veiu a hora de 
Cyro restituir a liberdade aos estrangeiros detidos na 

(70) Flav. Joseph. Hist. Ant. Lib. X cap. 11. 
(71 ~· Flav. Joseph. Idem, Lib. X cap. 11. 
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vasta estensão do imperio, muitos dos judeus engei-
taram a graça, preferindo ás regiões assoladas da pa-
tria, que mal conheciam_ de nom,e, os avultados cabe-
daei; disfructados além do Euphrates (72). 

«O Deus dos hebreus é um Deus Poderoso, disse 
Cyro, os que o adoram podem voltar á Judéa, e reedifi,. 
carem o Templo.» Depois d' estas palavr.as do conquis-
tador, os _fieis reunem-se contando mais de quarenta e 
duas mil pessoas com sete mil esci:a,vos, e volvem á ter-
ra da promissão, dirigidos por Zorobabel princip.e dos , 
anciãos, e por Josué da raça dos Levitas. O seu pri-
meiro cuidado é levantarem o Templo; (73) mas o ciu-
me dos Asiaticos estabelecidos na Palestina prevalece 
ainda contra a empreza, e só no reinado de Assuerus, . 
pela intercessão de Esther, é que a o'bra da construc.,-
cão veiu a continu{lr-se. P' esse dia datam os hebreus 
o ferroo do captiveiro, que pela sua conta durou seten-
ta aúnos conforme a letra das prophecias. (7 4) O rei-
no de Israel tinha desapparecido quasi inteiramente ; 
e a colonia, que recolhia a Jerusalem para atar .o fio 
das tradições, descendia das tribus de Benjamin e J u-
dá, formando uma linha puramente judaica, distinguin-
do-se pela esperança na promessa âe_ que a nação não 
Jm ;ia de perecer ! 

Restituídos á patria, e livres, os hebreus portaram-
se com extrema prudencia ~ ~abilidade, para não des.-
cahirem da boa sombra dos monarchas Persas. Exa-
ctos no pagamento dos tributos, e 'zelosos pelos interes-
ses gerae& do irnperio, se pQr um lado restabeleciam 
a influencia de Jerusalem, sendo auctorisados a cer-
carem-na de murªlllJ~~' por oqtro graugeavam a con-
fiança dos , ~9t~apa§ pela docilidade em os aut.iliarem. 

(72) Flav. Joseph. Hist. Ant. Lib. XI cap. 1.º 
(73) Fl!IY· -Joseph. Idem, Lib.. XI çap. t.0 

(74) Fla,y. Jos~_eh. ld~i;n, t.ib. XI '"'P· 2.0 , 3.0 , -4.,0 
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O cu~to reassumiu o esplendor, que fôra n' outro tem-
po a gloria de Israel. As sagradas letras, colligidas por 
Esdras, poderoso em valimento na côrte de Suza, tor-
naram a servir de codigo á nação. Obra do sacerdocio, 
a.restauração religiosa investiu-o na posse da auctori-
dade civil, embora o conselho dos anciãos funccionas-
se de novo elevado a cento e vinte membros (7õ). 

Os Pontífices regeram a cidade santa por mais de 
um seculo ; e advertidos pelas calamidades anteriores 
a decadencia do . do mini o persa não os tentou a sacu-
direm temerariamente o jugo de uma vassalfagem leve. 
O Summo Sacerdote Jaddus, pelo contral,"io, offerece-

. nos ui:n nobre exemplo de fidelidade no meio das af-
flicções da epocha, recusando a Alexandre Magno, se.:. 
nhor já de parte da Asia, os impostos devidos ao so-
berano legitimo. O vencedor de Dario marchava con-
tra Jerusalem para castigar a resistencia, quando ihe 
sahiu ao encontro o Pontifice,··com as vestes solemnes, 
e o livro das prophecias, que promettiam a Asia sub-
mettida ao Macedonio. A ira de Alexandre acalmou-
se; a magestade do espectac{ilo feriu-lhe a imaginação 
e a alma; mas a sêde do poder não se applacou. A J u-
délí foi reunida ao imperio ephemero do filho de Phi-
lippe; e o templo do monte Gorisim, concedido por 
elle aos Samaritanos, quebrando a unidade do rito, se-
meou funestas discordias, alimentando com o scisma a 
intima riyalidade, que desyiára desde o principio a re-
gião do norte das duas tribus situadas ao meio dia (76). 

Adjudicada aos reis da Syria na gr~nde diyisão do 
mundo feita pelos herdeiros de Alexandre, a nação he-

. breia, mesmo na se.r-vidão, não achou socego. 
Theatro das lutas frequentes, que retalhavam o Egy-

pto e a Syria, na implacayel discordia dos Lagid~s e 

(75) Flav. Joseph1 Hist. Anl:. Lib. XI cap. 5.0 

(76) Flav. Joseph. Idem, Lib. XI cap. 7,0 e 8. 0 
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Seleucidas, a Judéa mudou onze vezes de senhor du-
rante o primeiro seculo n' esta phase da sua carreira. 
Os soberanos egypcios, reputando a superioridade ma-
ritima, como a primeira condição do imperio, tendiam 
a alargar-se pelo littoral do Mediterraneo, tendo sem-
pre fechadas na mão a Phenicia e a baixa Syria, ch~
ves das gargantas do Líbano, aond·e se cortavam as 
mais preciosas madeiras para construcções navaes. Os 
monarchas da -Syria pelejavam com igual vigor pela 
conservação d' esses pontos, que lhes abriam a commu-
nicação da Europa. N' este conflicto permanente as ar-
mas agitavam-se a cada instante ; e os hebreus, incli-
nados aos Seleucidas, obedeciam politicamente ao Sum-
mo Sacerdote, cujo poder disfarçava um pouco a exis-
tencia do Sinhedrio. · 

Uma administração habil devia desvelar-se em en-
treter a sympathia dos povos, ~as os reis da Syria pa-
rece que timbraram no contrario. Onerados com as 
despezas das guerras continuas cuidaram só de arran-
car dinheiro aos vassallos, e por fim Heliodoro, minis-
tro do quarto Seleuço, não duvidou expoliar até o Tem-
plo de J erusalem ! Foi o signal e o começo _de uma pro-
funda inquíetação. Os despotas offendiam os animos 
pelo lado sensivel das crenças e interesses sem a me-
nor contemplação ; e não contentes ainda com as vio-
lencias fiscaes, não descubrirani meio mais opporttino 
de refrear a resistencia, do que substitu'ir á lei auste-
ra dos judeus o culto e os costumes risonhos da Gre-
cia. Anthiocho (o IV) levou o arrojo ao auge de collocar 
a estatua de Jupiter Olympio· no Templo de Jehovah, e 
irritado com as repugnancias declarou-se perseguidor 
cruel. (77) O martyrio dos sete Machabeos inllam-
mou os odi9s já aocumulados; e a insurreição reben-

(77) Vide o Livro XII da Historia antiga dos Hebreus. -
Lib. Machab, cap. 1. 
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tando com o ardor proprio do àmor da liherdàdé re~ 
ligiosa e da- magoa dos ultrages, castigou o orgulho e 
a cegueira d.o monarcha obsecado. Matathias, sacerdo-

. te, com reputação de santidade, ·é o priníeiro que se 
retira com cinco filhos, todos grandes homei;is, fugin-
do ás abominações pagans; Accolhid·o a logàt forte ar-
vora o estandarte da lei, e offerece aos fieis um asylo 
contr.a a oppressão. Judas Machabeo, o terceiro filho, 
com mn pequeno corpo de guerreiros d~stemidos, vae 
ao encontro dos generaes da Syria e do proprio rei 
Antiocho, e conta as victorias pelas batalhas. (78)' En-
grossando as forças á medida que os triumphos co-
roam as suas armas, um dia toma a estrada de JerU'-
salem, apodera.:.se da cidadella do Templo, ·restaura e 
purifica o Santuario, e expulsa um padre c_ubiçoso, que 
tinha comprado aos pe:rseguidores a dignidade .de Pon-
tifiç.e. (79) Depois, virando-se de rosto contra outros 
inimigos, assenta de córte a espada sob'.re os Satnari .... 
tanos, os Idumeos, e outras raças, que uniam os seus 
.odios aos adversarios da cidade santa. Capitão insigne, 
e constantemente favorecido · da fortuna, coube-lhe o 
nobre destino de expirar nos braços da gloria, em um 
campo de peleja, deixando _por herdeiro à seu irmão, -
igual ao pae- no valor e lealdade civica. (80) Jonathas 
continua os· venti.irosos successos, que ri' estes dias de 
ouro,, proximos das ultimas trevas, deviam eno_brecer ·a 

- patria; de David: As circumstancias coadjuvarl:!--no; e 
o seu merifo brilha pelo tacto com• que soube apro-
veital-as. Eleito Summo Sacerdote legitima por este 

('78) hib. Maehab. I cap. Ii.-FJav. Jóseph. l!list. Ant. 
Hebr. Lib.-XII-cap. 7-.0 e 8.0 · 

(79) 1.ib. MMbab. I cap. Ve Vl.-Flav. Joseph. Hist. 
Ant. Hebr. Lib. XII cap. 10.0 e 11.0 · 

. (80) Lib. Machab. I cap. IX. - Flav. J"oseph. Hiat. Ant . 
Hebr. Lib. XII cap. 19.0 



109 

cargo eminente a auctoridade civil. A monarcliia da · 
Syria dissoIYe-sc~ e despenha-se em rapida decaden-
cia. Dous pretendentes disputam a corôa, e enfraque-
cem a nação. NO· meio de ambos, sem se confiar de 
nenhum, o chefe hebi;êu deixa-os desejar a allian-
ça, e negoceia a favor dos seus. Auxiliado· pelos ro-
manos, cuja influencia predomina então na Asia, sus-
tenta sem vergar o pezo de uma situação difficil até 
succumbir as:mssinado por um usurpador. (81) Seu ir-
mão, succedendo-lhe, cabe como elle pouco depois, vi-
ctima tambem de outro malvado. Hircano, seu filho, 
não desmaia com tão funesto presagio. Acceitando o 
poder, des~mvolve no exercício d' elle as bellas quali-
dades, que parecem ingenitas na famili.a dos príncipes 
asmoneos. A Syria desfallecida proporciona-lhe a occa-. 
sião desejada de se absolver do tributo de vassallagem, 
e de alongar as froníeiras, encurtando com a lança na 
mão as dos Samaritanos e Idumeos ; por fim, sob a 
protecção dos romanos, erige uina especie de realeza, 
inteiramente independente, á qual a sua firmeza e as 
suas victorias promettem larg~ duração (82). 

Mas em quanto a prosperidade devida ao sabio e 
afortunado governo de uma serie de homens distin-
ctos elevava a. Judéa exteriormente, as discordias e 
dissenções tinham-na ensanguentado, retalhando-a em 
seitas organisadas com disciplina e doutrinas proprias. 
Mais importante pelo numero e pela auctoridade dos 
correligionarios a dos Phariseus jactava-se ·do seu as-
cendente nos conselhos, e do seu predomínio sobre as 
classes medias~ e foferiores. Os ScPibas, (ou doutores en-
carregados .. de copiar a lei) eram o seu poderoso apoio . • 
As crenças theologica's professadas pol' elles admittiam 

(81) Lib. M:achab. I cap. XII. - Flav. Joseph. Hist. 
Ant. _Hebr. Lib. X.III. 

(82) Flav. Joseph. Idem, Lib. XIII ' cap. 14, 17 e 18. 
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·a immortalidade da alma, o livre arbitrio das acções, 
e os premios e castigos da vida futura. Reputando a 
sua seita como a unica orthodoxa mereceram pelo or-
gulho e afféctação hypocrita muitas vezes as reprehen-
sões do Salvador. Entretanto, quando lhes censuravam 
a multiplicidade das ceremonias e devoções, defendiam-
se observando a conveniencia do rigor, por ser o meio 
efficaz de sustentar pw·a e intacta a fé religiosa, alma 
.da nacionalidade ameaçada. 

Os Saduceos, especie' de protestantes, não conhe-
ciam senão a lei escripta, rejeitando a tradição oral, 
que os Phariseus queri~m que tivesse a mesma aucto-
ridade, que as sagradas letras. Recrutada entre os 
a,bastados e os deleitosos, esta seita negav~ a vida fu-
tura, ensinando que a remuneração das boas obras 
pertence a este mundo. Pouco zelosa da causa publica 
não participava do fervor dos Phariseus pela indepen-
dencia da nação. Uma terceira seita, a dos Essenios 
ou Therapeutas, compunha-se de varões mysticos, que 
procuravam as solidões e os desertos para. operarem 
na contemplação a santificação individual. A sua mo-
ral notavam o vicio do fatalismo ; e pela natureza dos 
seus exercícios, . separando-se da sociedade, despoja-
vam-se de toda a influencia. O mais do povo, que 
obedecia aos hebreus, occupando parte da terra do 
seu patrimonio, era composto de her~es, .ou de ido-
latras! (83). 

Um erro do Summo Sacerdote Hircano preparou a 
ruína da sua casa, e apressou a da nação. Declaran-
do-se a favor dos Saduceos, e desconsiderando a seita 
Pharisaica, não mediu o alcance do acto, e alienou de 
si o sentimento popular. Seu filho Alexandre Jannêo, 
que succedia a seu irmão Aristo~ulo 1 na qualidade 

(83) Flav. Joseph. Hist. Ant. dos Hebr. Lib. XIII cap. 
9.0 -Lib, XVIII cap. 2.0 • ./ 
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de principe Pontifice abraçou' os mesmo.s principÍos e 
colheu fructos ignaes, A sedição rompeu assoprada pe-

. los Phariseus, . alargou-se a ponto de tomar as propor-
ções de uma guen;a civil, e assolou muitos annos a 
Judéa. Jannêo excluindo da successão o proprio san-
gue para elevar ao poder sua esposa Alexandra, não 
ponde impedir depois da sua morte _- os desastres, que 
trouxe coinsigo a luta da familia dividida.. O termo 
das inquietaçõe~ foi a definitiva exaltação de Hirca- . 
no II, vencedor de Aristobulo, e sentadó no throno 
pela habil politica dé Antipater, ldumeu; seu confi-
dente, que lhe ~egurou o' triumpho, enlaçando-o com 
os estrangeiros. Os romanos intervierapl no conflicto: 
e Pompêo, dictador na Asia, aproveitou a opportuni-
dade para marchar sobre J erusalem, e a pretexto de 
firmar Hircano, occupou militarmente a cidade santa, 
impondo-lhe o tributo de vassallagem. ;D' este (acto da-
ta em realidade a conquista de Roma, e o dominio da 
raça idumêa, a qual fiel ás maximas, que tinha posto 
o astucioso Antipater, nunca cessou de invadír a. pas-
sos leptos, mas continuos, todas as posições, que de-
viam abrir-lhe o caminho para a suprem.a auctori-
dade (8<f,). 

Antipater, e depois Herodes, seu filho, foram na 
realidade ministros dos romanos e não dos principes 
a quem serviam. Z~losos pelos estrangeiros, e premia-
dos por elles, o odio nacional depressa veiu affron-
tal-os. Herodes, derribado por uma sublevação cau• 
sada pelo seu orgulho i'hsoffrivel, buscou refugio em 
Roma, e alcançou do . senado auctori~ação para se apo-
derar da Judéa, e assumir o titulo de rei. As suas qua-
lidades politicas juntas ao valor guerreiro, que o des-
tinguia, fizeram-no. triumphar. Activo, flexivel, de_ uma 

(84) Flav. J osepJi. Lib. XIII cap. 23 e 24. - Lib. XIV 
cap. 2, 0 e 8.0 



crueldade seni entranhas, cheio de magnificencia, e in-
differente na escolha dos meios, o uzurpador idumeo, 

· supplantou os seus . emulos, desviou os concorrentes; 
estendeu o braço energicG s.ob~·e o povo hebreu, e do-
tando-o com uma administração vigorosa, obrigou-o 
a receber o grande · benefiêio da paz. Unrns apoz ou-
tras as regiões, que depois se comprehenderam na Pa-
lestina·, foram sujeitas pelas suas tropas ;_ e chegou o 
momento de se isentar se~n aballõ do foro de vassíll-
lagem pago aos romanos. Crimes domesticos, e fre-
quentes scenas de perfidia e crueza mancharam \> lus-
tre de um governo, que mereceu a Herodes o epithe-
to de grande. Pae suspeitoso, e marido ciumento, a 
sua indole barbara ensopou-lhe as mãos no sangue de 
muitos de seus filhÓs, e fez cahir a seus pés a formo~ 

' sa cabeça de Marianna, sua esposa, que amava sobre 
todas as c'ousas, e cuja perda .enyencnou de remorsos e 
saudades os ultimos tempos do seu reinado. (85) Ape-
nas cerrou os olhos a aversão do povo ·manifestou-se 
por uma insurreição, comprimida _ asperamente pelas 
armas dos roma_nos. O imperador Augusto, c_onfir ... 
mando a divisão elo Estado pelos príncipes, filhos de 
Herodes, previu talvez que os successores eram inca-. 
pazes de súpportarem entre tre~ o pezo, com o qual o 
pae não vacillára reunido. A desobediencia e a anar-: ' 
chia lavrando ministravam á ambiciosa política de Ro-
ma os pretextos, que ella sabia sempre promover pa-
ra justificar as absorpções. (86) A Judéa e a Sama-
ria foram declaradas províncias romanas, administra-
das por Procuradores, dependentes do Proconsul da 
Syria, e tala~as como as outras pela usura, pela so-
berba, e pela oppressão fisq1l, que assignalavam em 
toda a parte o predominio dos senhores do mundo, 

~(85) Flav. Joseph. Lib. XV, XVI, e XVII. 
(86) Flav, Joseph. Lib. XVII. 
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e de que o process_o de Verres nos deixou curioso 
exemplo. 
· Experiente~ da inutilidade dos seus esforços, e do 

castigo terrivel c1ue punia a menor demonstração do 
partido nacional, os hebreus não ousa"am erguer a voz, 
consolando-se dos vergões da servidão em polemicas 
theologicas, que davam pequeno cuidado aos conquis-
tadores., que as desprezavam. De tempos em tempos 
surgia algum fa11atico mais audaz, e attribuind'o á luz 
divína o ardo1~ da exaltação patriotica, apresentava-se 
ao povo comó o ·vingador suscitado para libertar Is-
rael. Jesus Cbristo, o Redemptor verdadeiro, chegou 
depois d' estes falsos messias, 'não para tevantar do chão 
o conompidertronco de Jacob, mas para receber todo 
o genero humàno, chamado do alto da cruz, em no-
me ela virtude e da esperança! · 

Mas não antecipemos: Agora cumpre-nos correr ain-
da a vista pelo theatro da sublime tragedia, examinan- · 
do de perto os Jogares habitados pela raça eleita pelo 
Senhor para tirar d'e um dos seus ramos a arvore da 
vida. Depois do quadro dos successos políticos passe-
mos ao desenho do paiz. Ambos se ligam e combi-
nam estreitamente . 

.. 

9 * 





CAPITULO QUARTO. 

Populum magnum atque sublimem filio• 
Enacim, quos ipse vidisti, et audisli, qui-
bus nullus potest adverso resistere. 

DEUTER. C~P. IX v. 2. ' 

Et sciens dolorem ejus, descendi ut libe-
rem eum de manibus Egypciurum, et edu-
cam de terra ilia in terram bo11am, et spa-
tiosam, in terra qure fluit lacte et melle, 
ad loca Chananei, et Hethrei, et Amor-

- rbrei, et Pheresrei, et Hevrei, et Jebus:ei. 

Exon. CAP• III. 

A ;ERRA de Canaan, promettida ao povo eleito desde 
a vocação de.Abrahão, era banhada ao Occidente pelas 
aguas do Mediterraneo. Ao norte, como estremas, er-
guiam-se os soberbos cumes do Líbano, toucados de 
neves, e coroados d'aquelles formosos cedros tantas ve-
zes descriptos nos canticos dos poetas. Do lado orien-
tal destorciam-se os ramaes elas montanha~ de Gallaad 
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quasi até· ao lago de Asphaltite ; e ao meio dia des-
dobravam-se as vastas solidões da Arabia deserta por 
onde os hebreus vuguearam longos annos (1). 

l\'.ledindo apenas (conforme bons auctores) cincoenta 
leguas de extensão sobre vinte e cinco ou trinta de 
largura, nunca houve região mais cubiQada dos, con-:. 
quistadores, _nem paiz visitado de tantos successos por-
tentosos. Desde Nabuco e Alexandre até Pompêo e Ti-
to, desde os soberanos do baixo imperio até Saladino 
e os heroes das Cruzadas_,_ aquelle solo devastado pelas 
iras de Deus, e pela_ furia ·dos homens, não cessou de 
beber o sangue generoso dos s.eus habitantes, e tam-
bem o de muitos · dos dominadores, que fitaram o or-
gulho em o subjugarem . 

Em qualqiier ponto, que se pize, e para qualqmir 
' lado que os olhos se volvam, encontra-se a eloquencia. 
das grandes catastrophes na mudez . das suas ruínas. 
Cadu ped~·a tombada narra um prodígio, ·cada sitio, 
cada nome len;i.brq um desastre espantoso, ou um fei-
to admiravel. Sobre os destr<;>ços ennegrecidos, esque-
letos das cidades que passaram, p~rece ouvir- se resoar 
ainda a grande voz de !saias·; e nos valles, cheios de · 
silencio e despidos de yerdura, como que geme sem-
pre a sublime lamentação de Jeremias. 

o càstigo, que a feriu, não cahiu unicamente sobre 
· a raça endurecida, dispersando-a. Triste como a mor-

te, e mirrada na sua dôr de quasi vinte seculos, a pa,... 
tria de David e Salomão, o berço dos l\iaçhabeus, o 
logar d' onde despontou ao mundo a estrella de Jacob, 
debalde estende os braços, incons0lavel, para a sombra 
ga perdida grandeza, conten;i.plando co~ _a vis~a la.cri ... 
mosa alguma <lesva:necida Ín1éJgem, de !argo em largo 

(1) l\1utlet- Hist. Univ. Liv. IX cap. IV.-,- l), JQseph. 
Vaissete-'Ge,ogr-. Eccles . Torn . IX- Delav.igne - .G;eogr . 
Antig. 

/ 
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espaço apresentada, para lhe renovar o tormento, re-
cordando a belleza, que a fez tã~ desejada ! 

O Templo, cabeça theocratica do Estado, o amplo 
commercio, a lavoura esmerada, e os monumentos dos 
dias de esplendor, decahiram rapidamente até desap-
parecerem afinal sob o jugo dos oppressores musul-
manos. Cumpriu-se letra por letra 'a palavra das pro-
phecias. Na sua declinação a Palestina ainda não pa-
rou no o'ccaso. Envolta em um sudario de amarguras, e 
saciada de humilhações e desprezos, quasi que só existe 
para attestar a severidade da punição. Retalhada e ven-
dida, todos os povQS e todas as raças disputam sobre 
quem possuirá os seus restos desmembrados; e todos; 
menos seus filhos, leyantam a cabeça debaixo d' aquel-
le céu, que allumiou es dias de Abrahão, ele Jacob, e 
ele seus descendentes ! 

No seculo de S. Jeronymo a esterilidade, escalvan-
do QS. montes, e seccand·o os valles, já tinha çonvertido 
em solidões assoladas a maior parte das terras que ou-
tr' ora se alegravam enramando as vinhas por artifi-
ciosos terraços, copando os olivaes pelos visos e encos-
tas dos cabeços, e orlando de frondoso arvoredo as 
beiras elas vistosas campil!as, lourns ele searàs, e mar-
chetadas de flores. (2) A medida que os revezes se 
multiplicaram, a cultura recuou, a povoação foi -se de-
finhando, e os desertos substituíram as plantações. A 
vida retirou-se do corpo destituído de alentos para a 
sustentar; e, o paralytico não tornou a ouvir a voz do 
Salvador, para se erguer e caminhar. Lazaro tantas ve-
zes resuscitado, a Judéa encheu a medida das ingrati-
dões, deixou transbordar o vaso da ira, e nunca mais 
a mão, que faz resurgir os homens e as nações, se 
hai~ará piedosa a levantal-a ela ultima e mortal que-

(2) D . Hieronym - Epist. ad Dardan. Op. Tom. II. col. 
609 e 610.-Com. ad. Isai. Op. Tom. III. col. 4õ e 46. 
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da, que a destruiu. Longe do altar e do tumulo de 
seus avós, forasteiro pela face da terra, o hebreu ador-
:qiecerá nas trevas sem poder arrancar da alma o eter-
no espinl~o da saudade l 

Quando os israelitas chegaram ás margens do Jor-· 
dão, e descobriram Jerichó, acharam d\antf:l de si as dif-
forent~s rf!ças da Cananéa, formando povoações afei-
tas a su~sistirem do trabalho, e a defenderem-se da· 
ambição dos grandes Estados, e ela cubiça dos visinhos 
inquietos. O maior numero dos moradores, que tinham 
de expulsar, des~enqia de Chan, e p,ovoára aqµellas re-
giões desêle· longo tempo. Próc!'!diam das onze tribus 
constituidas pelos filhos ele Cap.aan·, quando o neto d.e 
Noé para atalhar futuras dissenções repartiu em onze 
quinhõ_es a terra, que lhe pertencia, !J,djudicai1do uma 
parte a cada herdeiro (3). · 
· Sídon, o primogenito, foi estabe1ecer:::se á peira ~ar, 
abrangendo por um lado as costas do Mediterraneo até 
á. Palestina, e pelo outro, na terra firme, abraçando até 
ao sitio, em que se ergueu Damasco. (4) Os Jebuseos 
ficaram ao Oriente do mar morto, e ao norte dos He-
theos. A sua capital foi Jebus, aonde David, assentou 
depois a capeça 4a monarchia. (5) Os Amorrheos es ... 
tanciavam q.o oriente e occidente dq mar morto. (6) 
Os Hetheos confinantes dos Jebuseo? por ~ma est~e
ma . estendiam-se até aos -montes de Gelboé. · (7) Ao 
~ongo das margens do lago de Genesareth e das ribas 

(~) Fr. l\'~anuel dos Anjos- Hist. Univ. -Genes. C<!P· X 
y. 15 a 20-cap. X,V v. 18 a 21.-Nicol. Sansonis Index 
peographicus. . 

(4) Genes. cap. ~ y.19. -Josué cap. XI v. 8 e cap. XI~ 
v. 28.-Judic. cap. 1 v. 31 e cap. X v. G. 

(!'í) Descendiam 1le Jebus, terceiro filho de Canaan. 
(6) Pr9cediam de Amo1·, filho de Canaan. . 
(7) Vinham de Hetpe~, o se~ul\do filho. 
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do Jordão habitavam os Gergesêos. (8) Entre os Amor-
rheos e· os Sidonios demoravam os Heveos. (9) Junto 
ao Líbano os Araceos. (10) Ao oriente do Jordão os 
Sinêos; (11) e proximos do monte Sanir (o Hermon) 
os Aradeos. (12) Os Hamatheos encontravam-se en-
tre Genesarelh e a lagoa ele Marnn ; ( 13) e os Sama-
i'itanos residiàm n' aquella parte, que d' elles tomou o 
nome. (ili·) A duodecima porção além da Palestina o 
da terra dos Amorrheos levantada em serras e despe-
nhadeiros foi a que o velho Canaan reservou para si 
excl usi vam ente. 

Quando Moys.és, apascentando os rebanhos de Jethro 
no paiz de Madian, teve a visão da çarça ardente, e no 
Horeb, dentro das solidões do deserto, ouviu a voz que 
o chamava, o Deus de Abrahão e de Isaac no meio do 
sublime dialogo que o Exodo nos apresenta em toda a 
sua grandiosa simplicidade, commettendo-lhe a missão 
de libertar o povo hebreu, descreve-lhe a terra pro-
mettida como espaçosa e fertil, manando lei te e mel, , 
e enumera-lhe os habitantes principaes, cujas · cidades 
entregará aos filhos de Israel. 'São as seis raças dos 
Cananeos, Hetheos, Amorrheos, Pherizeos, Heveos, e 
Jebuseós. ( 10) N 6 Deuteronomio, já prestes os israe-

. litas a transporem os limites de Jerichó, Moysés con-
ta sete nações armadas, mais populosas e robustas do 
que elles, accrescentando ás gentes idolatras, referidas 
ua visão , do Horeb? as povoações dos Gergesêos assen-

(&) Oriundps de Gergeseo, o quinto filho de Canaan. 
(9) O seµ tronco foi Heveo, o sexto filho. 
(10) Derivados de Arad~o, o setimo filho. 

0

(11) O seu fundador foi S~ueo, o oita110 filho. 
(12) Procedent~s de Arad, o 110110 filho. 
(13) De Hamath; undecimo filho. 
(14) De Samar, o deeimo filho. - Paralip. e11p. I. 
(15) Exodo cap. UI. 
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tadas ao longo das ribas de Gencsareth. ( 16) Final-
mente Josué, fallando aos Hebreus no momento de 
se operar o milagre da separação das aguas do Jor-
dão, promette-lhes a victoria pelo braço omnipotente 
de Deus, que dispersará ,na sua presença o Cananeo, 
e Hetheo, o Hereo, o Pherezeo, o Gergeseo, o Jebu-
seo, e o Amorrheo. ( 17) É claro, portanto; que das· 
onze tribus originarias restavam somente sete, .haven-
do-se as outras aggregado, ou confµndido com o tem-
po á nação dos Cananeos, propriamente dita. 

A pintura, que o Legislador offereceu a seus irmãos 
declarando-lhes o term,o das fadigas, e figurando-lhes 
diante dos olhos· cançados da esterilidade a herança re-
servada desde seculos como premio dos netos de Ja-
cob, era a mais propria para lhes confortar o animo, 
decidindo-os a tr.avarem a luta aspera, que devia cus- -
tar a posse. 

-«Escuta, Israel, (exclamou Moysés) passarás áma-
nhã o Jordão para entrares a apoderar-te de gentes 
maiores, e mais fortes do que tu, de cidades grandes 
e fortalecidas até ás rt'uvens. Ali habita o povo nume-
rosG e corpulento dos filhos cÍe Enacim, qúe bem co-
nheces, e já ouviste : diante d' eUe quem pode deter-
se e resistir ? Mas o Sen'hor teu Deu.s hirá diante de 
ti, como. um fogo abrazador, e º' consumirá e destrui-
rá, dispersando-o n'um momento da tua presença, se-
gundo te foi dito.» 

Dada a segurança da alliança do Senhor, e revelada 
a firméza da promessa feita a 1\brahão e sua descen-
dencia, inspirado o chefe continúa: -'-«A terra aonde 
o Senhor te leva é boa, banhad'a de ribeiros e tenen-
tes, regada de fontes e de nascentes subterraneas, que 
rebentam nos montes, e veem corrend'o até ás plani-

(16) Deuter. cap. Vll. 
(17) Josué, cap. III.· 
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cios. Terra de trigo e cevada, de \'ides, figueiras, ro-
meiras, e olivaes; terra de 'mel e azeite. Ali são ferro 
as pedras, e cxtrahe- se metal das montanhas. >> 

Tudo o inculca, a realidade correspondia · ás viyas 
cores cl' este quadro ; e a vo'z do seu guia annunci::rn-
do. aos hebreus a abondancia e o descanço em com-· 
pensação dos padecimentos havia de ser escutada com 
enthusiasmo. 

l\Ias Ó Legislador. nem os illude, nem lhes occulta os 
trabalhos, que os aguardam. Apontando para os ini-
migos, que lêem que debellar, assegura-lhes, que são 
mais fortes e guerreiros; e quando dá por certa a van-
tagem dos israelitas é contando que a espada do Se-
nhor hirá adiante· destruindo. os obstaculos. - . 

Effectivarnente os Canapeos eram tão superiores aos 
invasores na cultura e na policia, quanto lhes cc®i:am 
no aspecto religioso e nioral pela ceguey·a idolatra, e 
pela corrupção inveterada. Forçados a uma luta 'per-
manente, pelejar era para elles uma necessidade quo-
tidiana, um hafüto odquirido nos correrias e encon-
tros das fronteiras. Parà se formar exacta idéa da in-
dole dos homens, que os hebreus haviam de expulsar, 
basta lançarmos 9s olhos para a noção dos Philislhe~s. 
comparando a energia ela sua resistencia com a estrei- ' 

. leza elo territorio ! Algumas das óutras raças, que do-
minavam n.os limites das terras adjudicadas. ás doz.e ~ri
bus, não as molestaram menos, nem usaram das a rmag 
com menor p.ericio. . 

l\Ioysés não o ignoi:ava ; e os seus avisos vão sem-
pre ele accôrdo com a mais experimentada dirncçâ>01. 
Os longos rodeios em, que os demorou, e 'as paragens 
do deserto,. tinham por fim, apar d'o indiGad'@. nos li-
vros sagrados, robustecel-@s e aguerril'-os .. Quando jul-
gou adulta a geração creada com as fadigas durante o 
d~steno dos quarenta annos, e a viu fortificada pelo 
v1gor adquirido no trato das solidões inhospitas, é que 
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dispoz as cousas para a entrada, estimulando os con-
quistadores futuros a medirem-se desassombrados com 

. os povos, que os haviam de repellir, ligados pelo in-
teresse da conservação. ; 

Antes de deixar os filhos de. Israel, nos conselhos 
com que se despede d'elles, revela-.se a madura refle-
xão do homem, que os successos prosperos instruem, 
e não .deslumbram. Distribuindo pelas tribus a terra 
da promissão, não cessa de recommendar a separação 
dos idolatras, e a inteira expulsão dos antigos povoa-
dores. ·<< Se ficarem (diz ·elle) serão como aguilhões no 
vosso lado, como espinhos nos ''ossos olhos, e apertar-
vos-hão aonde estiverdes. » ( 18) A impaciencia levou 
os hebreus a postergarem este preceito capital, e d'ahi 
nasceram as guerras, que tanto os enfraqueceram, de-
bilitados pela hostilidade implacavel das raças offendi-
das na invasão. 

Josué foi o executo1· das decisões de Moysés na dis-
tribuição das terras arrancadas ás sete po.voações in-
digenas, a que se achavam reduzidas as onze tribus 
primitivas no momento da chegada dos israelitas. An-
tes ' de confiar do chefe militar a empreza das armas, 
o LegislaJ.or tinha.-se apoderado de ·t~do o solo desde o 
oriente do Jordão até aos montes de Gallaad1 na fron-
teira da A.rabia. Esta região era habitada pelos Amor-
rheos e os Moabitas, entre os quaes passava a torrente 
de Arnon, que os dividia . ( 19) Chegando perto, reque-
reram os netos de Jacob a pa.ssagem pacifica, e sendo-
lhes negada recorreram á força, occupando desde Ar-
non até Jabok, e até ao termo dos estados Amonitas. 
F_oi então qÜe os filhos de Gad, de Ruben, e de M~ 
nassé instaram para que se lhes repartisse logo ali o 
seu quinhão, e que Moysés assentiu, depois de os obri-

(18) Numeroa, cap. XXXIII v. !>5. 
(19) Num. cap. XXI-v. 13. 
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gar por juramento a acompanharem a seus irmãos · na 
conquista do paiz (20). 

Em consequencia da promessa feita, a tribu de Gad. 
ficou ao oriente do Jordão alongando-se dcscle as aguas 
do Hieromax (modernó Yermouk) até ú torrente de 
Jazer, entre a meia tribu de l.Vlenassé e a de Ruben. 
O seu districto comprehendia ·a região denominada de 
Gallaad, cujas cidades principaes eram Maspha, Rab-
bath-Ammon, Ramoth-Gallaad, e Jabés-Gallaad toma-
das aos ºinimigos. A de Ruben, (primogenito de Ja-
cob) obteve o esp,aço situado ao nascente do Mar Mor-
to e do Jordão, e ao sul das possessões de Gad entre 
as ribêiras de Jabbok e de Arnom, confinando com os 
Ammonitas, e formando o angulo sudoeste da Palesti-
na. No seu districto levantavam-se os montes Nebos e 
Abarim. O territorio, que .para cima dos limites mar-
cados aos filhos de Gacl chegava até ao Líbano, pare-
ceu estreito á numerosa familia, oriunda de l\'Ienassé, 
e por isso só metade se estabeleceu ahi, reservando-
se a outra meia tribu para habitar depois ao lado de 
Ephraim e de Issachar (21 ). 

Penetrando a ferro 'e fogo, Josué completqu os de-
signios do seu antec.essor, e alcançada a victoria cui-
dou em continuar a repartição indicada. . 

A tribu de Azer alojou-s~ ao norte da Phenicia, es-
trfitada pelo Mediterraneo e pelas montanhas do An-
te Líbano, entre as tribus de Neptalim e de Zabulon. 
Ephraim habitou entre o Jordão ao este, o. l.Vlediter-
raneo ao occidente na região occupada d'antes pelos 
Pheresianos. Dan e Benjamin confinavam com ella ao 
sul. A meia tribu de l\Ienassé residia ao norte. 

Issachar tinha Zabulon ao septentrião, metade da 

(20) Num. cap. XXXII. 
(21) Num. cap. XXXII. - Nicol. Sansonis, Index Geo-

graphicus. - Josué, cap. XI~!· 
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tribu oecidental de Mennssé ao meio dia, e eslendia ... 
se da beira-mar até ao Jordão. A capital do seu dis-
tricto era J ezrael. N ephtali foi a tribu situada mais ao 
n?rte das que. estanciavam áquem do Jordão, e demo-
rava entre a margem occidental do Jordão e os filhos 
da raça de Azer (22). · · 

Zabulon apossou-se da região collocada entre o lago 
de Genesareih e o Mediterraneo, encontrando-se pelo 
norle ' com os habitantes de Nephtali e de Azet, e eri-
testandQ ao meio dia com os filhos de Issachar, ven- 1 

cendo por isso pequena entrada sobre o mar. O seu 
territorio correspondia ao sul, do que depois se cha-
mou a província de Galileia, começando dentro do seu 
lermo os montes de Gelboé. Belhulia, Nazareth, En-
dor, e Sephoris figuraram entre as suas praças prin-
cipaes. -

Semeão tomou_ a posição mais meridional ele toclas, 
tendo ao norte por fronteira a tribu de Judá, ao occi-
denle os Philistheos, e ao oriente as praias do Mar 
Morto. Uenjamin ássentou-se entre Judá, Ephraim, e 
Dan, correndo-lhe o Jordão 'pela estrema oriental. J u-
dá possuiu as terras povoadas anteriormente pelos Je-
buseos e pelos Hetheos; proloinganclo-se entre Semeão 
ao oeste- e o lago de Asphaltite ao oriente. A Arabia 
partia- a pelo sul, e a tribu de Benjamin fechava-a pelo 
norte. Dan pelo meio dia tinha a raça de Judá, da 
qual á separava a torrente de Sorek; pelo septentrião 
era limit~da por Ephraim, e ao occidenle. hia encon-
trar o mar (23). 

Multiplicando-'se com os auxílios da civilisação, e 
com as vantagens de posições mais adequadas a atra-
hil-a, Judá e Benjamin cresceram em poder e influen-
cia, e riv~lisaram com as né\ções da Syria mais opu-

(22) ,Josué, cap. XIX ...:.. Idem, cap. XVI. 
(23) .Josué, cap. XVII a cap. XIX. 
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lentas, offuscando as dez tribus menos fayoreciJas das 
circunistancias. -

Succedeu então o que era de esperar, porque esta-
-"ª no pendor natural das cousas. -

O descontentamento primeiro, o ciume logo, e a in-
ycja depois, exacerbando-se pelo fausto e grandeza de 
Jerusalem, e das cidades, que tiravam d' ena todo o 
esplendor, lavraram e subiram a tal auge, que depres-
sa converteram a discordia em rebellião aberta. 

David, soberano guerreiro, ampliando os domínios 
do seu povo pelas victorias, tinha -contido com a em-
briaguez da ambição e da gloria o desgosto, que logo 
do principio devia causar a eleyação e a fortuna das 
duas tribus. 

Salomão, enriquecendo a sua capital de monu~en
tos custosos, levantando o Templo de Jehovab, uma 
das maravilhas da arte antiga, e dilatando pelo trato 
commercial das suas armadas, e pelo vinculo moral das 
suas allianças, o vasto imperio de seu pae, não fez se-
não augmentar os aggravos das províncias, que se re-
putayam desberdadas vendo applicar o ouro dos tri-
butos ao engrandecimento dB Jerusalcm. De feito a 
sua inferioridade ainda fazia sobresahir as magnificen-
cias da côrte de Israel. 

N' este estado uma imprudencia de Roboão foi suf-
ficiente para detern:l'tnar a explosão disposta de longe. 
Os deputados das dez tribus, sendo desprezadas as suas 
petições pelo filho de Salomão, adoptaram em Sichem 
a fatal resolução de desmembrarem nas duas monar-
cbias independentes de Judá e Israel os Estados, que 
as conquistas de Da.vid, e o governo do seu successor 
haviam adiantado até ás margens do Euphrates. A per-
da de Damasco, em virtude de uma sublev~ção, creou 
um foco de incançaveis hostilidades contra os hebreus; 
as convulsões internas e a luta dos dous reinos, .depois 
da separação, consumiu-lhes as forças em -conflictos es-
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tereis ; e os pactos com os estrangeiros, inv.ocado3 
como aux.iliares pela mutua aversão de Judá e Israel, 
devassaram as fronteiras de ambos aos 'dominadores, 
precipitando a quella das dyriastias, cujas discordias 
a política dos potentados inimigos aproveitou habil-
mente. 

Todas as desgraças e calamidades, que feriram os 
hebreus, e tantãs vezes os sujeitaram ao jugo detesta-
do dos visinhos, e dos conquistadores, procederam hu-
manamente dos dous erros capitaes, que notámos já. 
Por um lado o esquecimento do preceito de l\Ioysés 
tolerando no centro dos districtos de algumas tribus 

- raças como as de Gessur e 1\faacatb, que eram idola-
tras, e cujos odios na primeira occasião propicia re-
bentavam contra os que reputavam oppressores. Por 
outro a desmembração do reino, as contendas origi-
nadas n' ella, e o scisma religioso, que se lhe seguiu! 
A estes elementos de ruina e dissolução deve accres-
ceutar-se a permanencia de povos ciumentos, fazendo 
profissão das armas, e não perdendo a opportunidade 
de vingarem sobre os filhos de Israel as offensas re-
cebidas na sua entrada violenta. 

Quando se considera a configuração do pequeno ter-
ritorio assignado aos descendentes de Jacob, e se con-
templam as nações. bellicosas, e os povos inquietos, que 
de todas as partes os rodeavam, como confinantes, pas-
.ma-se de que a nacionalidade l:lebraica podesse resis-
tir ao esforço combinado, .e ao assalto quotidiano de 
tantos, e tão variados adversarios. Para sobreviver aos 
desastres, que os prostraram, resgatapdo-se dos repe-
tidos capti-veiros, e reassumindo sempre depois de tem-
poraria declinação o antigo lustre, era necessario que 
uma protecção superior aos homens, (~braço de Deus) 
velasse pelos depositarios da sua Lei, medindo os soc-
corros pela angustia ...e necessidade d' elles. De outro 
modo não pode explicat-se a serie de acontecimentos, 
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q.ue alternam em cada período o ultimo abatimento 
com a quasi repentina exaltação; 

Sahindo da terra de Gessen Moysés percorre com 
seus ii:mãos as vastas solidões da Arahia, ás quaes ~ 
Escriptura deu os nomes; que boje conservam. Logo 
na fronteira do deserto acha-se 'Sicoth,' primeir.a pa-
ragem depois da sahida du Egypto. (24) Adiante, do 
lado do golpho de~uez está o sitio denominado 'Ha-
hirot' pelo Exodo, e nas geographias recentes nota~o 
por identica desjgnação; Além do golpho começam a 
desdobrar-se os soli:tarios areaes aonde as codornizes, 
na epocha das suas . peregrinações, vão pousar, e dei-
xar-se colher á mão pelos viajantes, como no tempo 
dos hebreus. (2õ) Depois estende-se o deserto de Sin1 
em que os prodígios visitaram o povo desalentado, ca-

. bindo como orvalho o manná (parecido á semente do 
coentro) em volta das h:rracas, nos logares aonde ain-
da se apanha uma especie semelhante nos ramos . de 
certo arbusto (26}. 

Acompanhando o povo eleito na jornada dos qua-
renta annos admiraremos na rocha do Horeh a fonte 
milagrosa ; (27) nos poços de Marrha a agua amarga, 
adoçada; (28) e nas solidões de Elim as doze nascen-
tes e as setenta palmeiras. (29) :t\{ais longe ardem a,s 
areias sedentas de Pharan aonde os modernos romei-
ros observam serp,entes e scorpiões em quantidade igual 
á que affiigiu os israelitas para castigo da sua dureza. 
Finalmente, nos visos das montanhas do N ehos, na es--
trema de dous mundos, entre o deserto e as regiões 

(24) Exodo, cap. XIII v. 20. 
(25) Éxpdo, cap. XVI v. 13. 
(26) Exodo, cap. XVI v. 13, 14; e 15. 
(27) Exodo, cap. XVII v. 6. 
(28) Exodo, cap. XV v. 23 e 25. 
(29) Exodo, cap. XV v. 27. 

10 



abençoadas, a memoria recorda-nos aquelle magestoso . 
vulto do Legislador hebreu~ collocadó nú Jogar immi-' 
nente d' onde viu nascer o derradeii;o dia da· sua ve-
lhice, .e d' Qnde abraçava com ·a vista saudosa. a terra: 
do desejo, que não lhe 'foi dado pizar _a elle ! , 

Antes de . passarmos a descrever os ambitos dos Es~ 
ta<los de Israel durante o governo de David, e de Sa-
lomão não será inutil traçarmos aqq~ uma rapida rese-
nha dos povos confüfantes, e· dos Jogares notaveis pelo 
papel que representaram no agitado drama, que a his- . 
toria nos offerece desde a occup_ação de Canaan até ao 
estabell:'.-cimento da monarchia na epoclrn de Samuel e 
nos dias de Saul. A existencia de uma nação, a sua 
indole, e os seus costumes particjpam sempre mais ou 
menos das ci-rcu.mstancias esternas, que modificaram o 
seu destino . 

. A duas das tribus de Israel coube nas terras con..; 
quistadas a terrível visinhança dos guerreiros Philis-
theos, descendentes de Mezrraim, (30) e senhores da 
·parte meridional do paiz nas costas do Mecliterraiieo. 
A extensão por elles occupada entre Dan ao norte, e 
Semeão ao oriente, media apenas dezeseis leguas; e 
do lado do sul tinham o Egypto. As cinco satrapias 
em que se . div.idia toda· a nagão eram Gaza, Ascalão, 
Azoth, Accarão; ou Acco, e Geth, formando uma es-
pecié de · federação, governada pelos magistrados ou re..; 
gulos de cada cidade. · 

Apezar da desproporção das forças e dos curtos li-
mites, que os estre-itavam, os Phil1stheos tornaram-se 
taniosos, não só pelas victorias alcançadas em grandes 
batalhas contra .os hebreus, mas pelo jugo com que 
pezaram sobre Israel em diversas occasiões. Perto de 
um mi)hão de Cananeos tinha cabido debaixo da espa-

(30) Os seus fundadores eram. netos de Murrim, filho de 
Cban. - Gen, cap. X v. 13 .ª 14. 
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da de Josué, e cnlret.anto, um só inimigo, os Philis-' 
theos, desafia todos os esforços até que David conse-
gue submettel-os. Tão impacientes na desgraça, como _ 
tinham sido ardentes en,i aprÔveitar o exito, vemol-os 
sempre inquietos hoslilisando em sublevações os ven-
cedores, do mesmo modo que· eram o espinho dos seus 
olhos, em quanto a sorte não trahiu o seu valor. 

Ús filhos de Dan, recebendo a benção de Jacob mo-
ribundo, parecem logo indigitados para os trabalhos 
da exposta fronteira, que guarneciam. 'Dan julgará o 
seu povo, -exclama o Patriarc~a, como as outras tri-
bus em Israel. Dan será a. serpente no caminho, a vi-
bora na vereda, mordendo os calcanhares ao cavallo, 
e fazendo cahir por detr~z o seu cavalleiro.' (31) Á sua 
entrada na terra da.promissão os netos do quinto fi. lho 
de Jacob contavam sessenta é quatro mil e quatrocen-
tos homens, em quanto Semeao ·não _excedia · de vinte 
e dous mil e duzentos. (32) Sansão, ao qual .parece al-
lridir a prophecia de Jacob; nascêra na tribu de Dan, 
para espanto e flagello dos seus contraries, persegui-
dos· pelo juiz de Israel em frequentes incursões, e hu ... 
milhados pelos repetidos rasgos da sua indomavel au• 
dacia,' e prodigiósa robustez. · ' 

Das cinco cidades ein que dominavam os P.hilistheos 
Gaza, situada a pequena distancia das costas do Medi-
terraneo, e . proxima do Egypto, era a metropetle. Pri-
mitivamente pertm1cêra aos Hev'eos, que não a pode-
ram s11stentar contra a imasão do_s ·Caphtoreos, (33) 
collonia ' egypeia, d' aq11ella raça de gigantes, qué Moy-:-
sés lembrava a seus irmãos pelos já terem visto e en-
contrado. _Gaza estava a cinco leguas de Ascalão, e a 

(31) Genes . cap . XLlX v. 16 ·e 17. 
(32)· N um. cap . XXVI v. 14 e 42. 
(33) Deuter . cap. II . ~. 23. :_ D . H ier . de ·LoCis hebraicis. 

Opera J acob. Bonfrerii. E usebius de Nomiuibus di v. Escript. 
10 * 
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quinze para o sudueste de Jerusalem. Adoravam-se 
n' ella · Dagon, e as divindades ·do Nilo ~ da Arabia. 
Os costumes egypcios dos Philistheos, apezar do culto 
idolafra, por varias vezes, fizeram cahir em ~rro a mui-
tos dos hebreus ; por isso um dos maiores empenhos 
dds chefes israelitas foi d'esviarem sempre d' aquella pe-
rigosa intimidade o seu povo. 

A segunda. satrapia Philistiha, a -quinze leguas ao oc-
cidente. de Jerusalem, e dez milhas adiante de Azoth, 
foi Ascalon. (34) ·A tradição quer que Seniiramis,. a 
fundadora do. imperio .Assyrio, nascesse ali. Ascálão 
foi nomeada entre os antigos pela exoellencia dos vi--
nbos, pela bellez·á dos arvoredos que lhe refrescavam 
as ca~pinas, e pelos poços . at~ribuidos a Ahrahão e a 
Isaac. Os viajantes modernos, mesmo depois da asso-
lação queimar os sítios mais forrp.osos da Palestina,. 
observam, que o districto de· Ascalon é dos poucos . 
aonde uma apagada imagem do que foram no passado 
se cons5lrva ainda. Um d' êlles mencionando as planí .... 
cies, que se desatam· a,o orie:p.te por espaço de uma le-
gua, e vão ligar-se pelo norte a outros plainos não 
menos vastos, exclama que não ha descripção, que dê 
id$a do effeito d' esta paizagem sobre a alma. 

São collinas de areia alva, onde a nuvem que esfu-
ma o .céu deixa a sombra, e aonde os raios do sol, ·com 
o maiot ou.menor ardor, aliviam ou acentuam as co-
·res em carp.biantes admiraveis. São formas sempre no~ 
vas, e caprichosas nos. accidentes,, variando a cada passo 
que se adianta, de modo que um outeiro nãct é· igual 
·~o outro, e que o viço reverdecendo aqui serve para 
m~lhor fazer sobresahir o palido e 51renoso manto;. que 
se espelha ali, ou para mais destacar ainda o• tom cin-
zento, de que se carregam adiante algumas das altli-

-
·, (34) Vaissette Geogr. Eccles, 'fom. IX. D. Hler. de Loc. 

Hebr, 
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ras. Quando 'O vento sopra, sacudindo os ramos dos 
sycomoros, e agitando como cocaf'es as largas folhas 
das palmeiras, quem pintaria a diversidade infinita de 

u 
aspectos, que toma de momento para momento esta 
planicie mudavel, em que o solo arido entra pela ver-
dura risoJ1ha, e aonde as areias ora crescem, ora r~, 
cuar{i diânte da vegetação, como se nunca cessassem 
.ele combater com ella ?· (3ã) · 

Azoth, a terceira cidade importante dos Philistheos, 
era celebr·e pelo templo de Dagon e pelas searas, que · 
a enriqueciam. Das elevações, em que estava pousada, 
os moradores podiam encantar a vista nos lindos ver-
geis, aonde as arvores e as plantas se cubriam de fru-
ctos e flores. Azoth ficava no meio das outras quatro 
satrapías, a oito milhas da beira mar, e a igual distan-
cia de Acco, ou Accaron; (agora Ekron) cujas ruínas 
hoje occupa um limitado e humilde logar. Finalmente 
Geth ou Gath, quatro leguas ao meio dia de Jaffa, cam-
piava ein uma eminencia proxima do mar, e foi a ci-
dade dos Philistheos mais situada ao sul. 

Subindo até Jaffa, (a antiga Joppe) quinze leguas 
ao. nordeste de Jerusalem, e provavelmente edificada 
pelos Hevêos, ~escobre-se · o mar de Tyro, chamado pe-
la Esctiptura o grande mar, por onde navegaram as 
armadas do rei-propheta, conduz.indo de Sídon os ce-
dros do Líbano e as preciosas purpuras da Phenicia. 
. AqueUas aguas são famosas pelos canticos e imagens 
dos Videntes. J ob diz que o Leviathan, nadando, lhes 
rasgava as ondas até aos abysmos; e que o Senhor lhe 
fixou portas e barreiras. David, no ardor inspirado, 
exclama, contemplando-o: 'Viste a Déus, e as tuas va-
gas fugiram diante ela sua face cheias ele terror!' (36) 

Ao meio dia ficava-lhe o Egypto, e ao norte ergui_a-

(31>) Corresp. do orienL ·'fom. VI. 
(36) David, Psalm. 
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se a opulenta, cidade, cujos mercadores avpar.eciam fas-
tuosos como .princip13s. Ainda sôa por aquellas solidões 
cubertas d~ destroços a voz de' !saias, clamando con--, 
tra Tyrp: «Ululai uavios .de Thârsís, a vossa força é 
destruída ... Jaz quebrantada e vasia a cidade das vai-
dades; todas as casas ~e fecharam, e ninguem pode en-
trar ! » (37) Celebrado na cythara christã e hebraica 
como as margens risonhas da Grecia fabulosa o foram 
µa Iyra dos poetas da Hellade, este mar yiu as esqua-: 
dras dos Sidonips fazendo o mundo seu tributario pelo 

_ commercio, e depois os güerreiros de Alexandre, e as 
trirem~s de Italia. Dominando sobei·ba, Tyro, ou Sur, 
estendia o sce1)tro sobre as aguas ; e a capitéll da Phe-
picia ostentava as suas magnificenciªs. a trinta leguas 
de Jerusalem, a côrte de Salomão, o amigo do seu rei 

'Hiram. · . 
Antes 'do braço do infortunio a prostrar, a .palavra 

de Deus já tinha annunciado o castigo a rainha dos 
mares pela bôca de Ezequiel. <1 Tp·o, que habitas nas 
entradas do mar, e contractas com os povos de mui-
tas ilhas, escuta o que disse o Senhor ! ·Exclamaste : 
Eu sou perfeita em formosura, e os meus termos es-
tão no coração dos mares. Os que te edificaram apri-
moraram a tua belleza. Fabricaram-te de faias de Sa-
nir os cpnvezes dos navios, .e . do Libano carrearam os 
cedros, com que lhes levanraram os mastros . Fizeram-
t.e remos de carvalho~ de Basau; e os teus bancos fo-
ram de rirnrfi~. De linho fino. do Egypto eram as tuàs 
velas., cardêo e purpura de Elisa oompunhan:i os seus 
toldos. Os morad(')res de Sidon e Arvad serviam-te de 
remeiros~ e .os teus sabios, Tyro, esses fora,m os teus 
p\lotos (38) .. : E todos os p1:incipes do mar desçe11ão 
de seus thronos, e tirarão $Uas capas~ e desp.irãQ seus 

(37) !saias, cap. XXII! v , t4 e cap. XXIV v~ 10. 
(38) Ezech. cap. XXVII. 
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·vestidos bordados: de tremores se vestirão, na terra. 
se hão ·de assentar, e pasmados do teu repentino caso, 

· esparitar-se-hão ! (39) >i • . 
Os Sidonios presistiram na alliança dos hebreus co-

mo os Philistheos se caracterisaram pela hostilidade 
majs activa. A região da Phenicia em que Sídon e Ty-
ro . campearam, abrangia ·o espaço de sessenta leguas 
ele estensão, variando . na largura, que era de. outras 
sessenta leguas na parte septenti::ional, estreitando-se 
á medida que baiXQ.".ª para ·o meio dia . . O Mediterra-
neo limitava-a pelo occidente. A Syria corria-lhe ao 
norte ; e pelo nascente e sul as suas.. fronteiras vinham 
encontrar-se com as da Palestina (l~O). 

A raça de Sido~ soube converter em opulencia a11 
vantagens locaes da sua posição. Reclimidas nas costas 
do Mediterraneo, as suas cidades depressa se familia-
risaram com as tempestades. e incertezas do már, fa-
.zendo das aguas a -estrada por onde alargaram a do- _ 
minação, levando-a ao seio de povos distantes. As co-
lbnias, estabelecidas por elles, fundaram entre outras, 
Thebas, Gades, Utica, e Carthago. Todos os paizes se 
constituíam seus feudatarios no trato ' mercantil; e to-
dos os nàvios lhes pareciam poucos para acudirem ao 
ímmenso commercio, que sustentava~. 

Os Persas, os Lydios, e os Egypcios alistavam-se 
nas suas tropas. De Tharsis traziam-lhe aos mercados 
a prata, o ferro, o estanho, e o chumbo. Javan, ao nor-
te da Krmenia, e nas estremas d11 Georgia, fornecia-os 
de escravos e de vasos de bronze. A Armenia manda-
va-lhes egoas finas,. cavallos de preço, e cavalleiros des-
tros. Os arabes de Dan (entre Alepo e Dámasco) com-
punham as cafilas para a condueção dos generos: Os 

(39) Ezeeh. cap. XXVI v. 16. 
( 40) Vaissette Geogr. Eccles. - D. Ilieron. de locís he-

braicis. Nicol. Sansonis lndex Geograph. 
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Arameos, da Capadocia e da Mesopotamia superior, 
surtiam-nos de purpura, de estofos bordados, de ru.:. 
bis, de linhos, de coraes, e de jaspes. Israel e Judá -
eram os celeiros d' onde tiravam o trigo, o azeite, o 
balsamo, e as resinas. Damasco vendia-:!hes o vinho 
de Harab, e as Ians delicadas. Os arabes de Saba. e 
Ramah (no Yemen) enriqueciam-nos com o trafico dos 
aroma,s, do ouro, e das pedrarias. Os Assyrios e Chal-
deos offereciam-lhes as suas telas de cardeo e borda-
dÔs, e os cofres de roupas preciosas lavra.dos em ce-
dro (41). . 

No auge de tantas gvande:ims, no cumuld' de tantas 
venturas a voz do propheta solta o cantico das vingan-
ças celestes, e defronte do quadro de todas as prospe-
ridades levanta o painel da queda e de todas as amar- . 
guras futuras ! 

(( Tyro cheia de orgulho por tuas glorias e rique-
za_s ! As ondas do mar cedo se levantarão contra ti, e 
a tempestade ha. de varrer-te para o fundo das aguas. · 
As tuas fazendas e feiras, os teus m~rinheiros e pilo-
tos ; os que reparavam. as tuas brécha,s, os teus cor-
rectores, os soldados que encerras, ·e o immenso ·povo 
que vive dentro de teus muros, tudo isso cahirá no 
meio dos mares no dia elo teu desastre. Ao estrondo 
do grito de teus pilotos tremerão os arrabaldes.» (42) 
A prophecia cumpriu-:se. As gra)1dezas de Tyro sepulta-
ram-se çom ·ella. Assolada e vasia, cheia de silencio e · 
de 1<;1stimas, ·a Tyro de hoje, a Sour dos aralÍes, jaz 
assentad(l, ou antes prostrada, na estremidacle da es-
teril e vasta çolina, que se levanta na ponta aguçada 
do seu promontorio, que entra no mar. · 

Vista c\e longe -parece sahir ele dentro elas aguas., • 
alva, formosa, e viva 1 ao pé desvanece-se a illusão~ · 

(41) Ezcch. cap. XXVI~ . 

(_42) Idem cap. XXVII v. 24. 
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Alguns centos de casas meias derribadas e _quasi de-
se.rtas abrigam á noute os rebanhos do arabe. Os an-
tigos portos calíiram no mar, nem um existe! As suas 
estradas cubriram-se de medões de areia, sem deixa-
rem vestigio ! ·A palavra de Ezechiel verificou-se em 
toda a sua tremenda severidade. As aguias gigántes, 
designãdas na visão do propheta, ainda · hoje pousam 
defronte de Tyro, fitando~a, como preza sua. Quando 
se cançam da immobilidade sobre as pt;inhas visinhas, 
abrem as azas com o som da vela que o vento enfuna, 
alteiam os vôos, e recolhem-se aos destroços da cida-
de, cada ver que lhes foi . dado para devorarem. É o 
·vaticínio em acção l 

O paiz de Sidon cahiu em sorte á tribu · de Azer, 
assim como o de Gaza á de Judá; mas nenhuma poude 
subjeitar os morri.dores. N abuco, Alexandre, e depois 
d' elles os romanos é que avassallar~m "Tyro, apressan.: . 
do a sua declinação. · 

Ao meio. dia de Canaan., no deserto de Pharau, 
proximos · dos Madiani_tas e confinantes dos Idumeos, 
divagavam os A.malecitas, descendentes de Esaú por 
seu neto Amalec, nascido dos amores de Eliphaz com 
a concubina Thamna. Implacaveis contra os filhos de· 
Israel, que os não detestavam menos, logo nas solidões 
principiaram a assaltal-os durante a peregrinação, que 
succedeu á sahida do Egypto. Moysés e Josué derro-
taram-~os em Raphidiin, dispers~ndo-os para pode-
rem ter descanço. Balaam prophetisa em-Amalec tem-
pos adiante. Depois, unidos com - os Madianitas, ve-
mol-os impondo o jugo commum sobre os hebreus, 'e 
apparece-nos o grande vulto de Gedeão quebrando o 
captiveiro de Israel, ferindo os guerreiros de Madian, 
e afugentando os Amalecitas. Saul peleja contra. elles 
diversas vezes; David igualmente; e até ao reinado de 
Amasias, em Judá, sempre indomavel, o povo de Ama-
lec resiste e sobrevive aos desastres pelo odio. Desde 
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o deserto até ás epôchas mais notavis do governo dos 
juizes, e da monarchia, achal-os-hemos de espada núa, 

·e lan,ça alta contra, as fronteiras de Israel ( 43). 
Ds Madianitas demoravam ao so.l da região de Moab, 

e ao oriente do Mar Morto, e proçediam de Madian, 
filho de Abrahão e de Cethura. Eram povos pastores, 
tribus nomades, e "idolatras. Móysés, sal\lando-se dq 
Egypto, buscou a terra oriental do mesmo nome e o 

• ·abrigo de Jethro, seu sacer~ote, do qual esposou uma 
das . filhas. As mulheres de Madian foram conhecidas 
pelos seus atractivos irresist iveis. Os, hebreus, lembra-
dos do q~e lhes acontecêra na ent:r;ada de Canaan, exa-
ger'avam a fama das seducções, que em um momento 
os haV:iam quasi rnud.ado de vencedores em v.encidos, 
Os habitantes de Maaian victoriosos subjugaram sete 
annos os filhos de Israel. A sua organ.isaç~o politica 
variou conforme as epochas. Umas vezes constituíam 
republicas, outras jura_vam reis. Oriundo d' este mes-
mo tronco era o ramo que existi51 ao no1'este do Mar 
Vermelho, tendo Madian por sua capital . (4!1l_ ,, 

Ao nascente da \meia tribu de Menassé encontra-
vam-se os Amonitas da geração de Amon, nascido· de. 
Loth e de sua fiiha, habitando ao norte ·da torrente 
de Jaboc. A cabeça dos seus ·dominios foi Rabhath-
Amon, alem do Jordão. Esta raça .bellicosa guardou 
sempre as suas e'stremas com as armas em punho, d.is .. 
. putando aos netos de Jacob o territorio palmo a pal-
mo. , Derrotados por Japhet continuaram a i~quietar 

.. os hebreus, que os guerrearam em diversas occasiões 
.ás ordens de Saul e de David. Joab teve a gloria de 
os submetter inteiramente (4õ). 

( 43) Nicol. Sansonis lndex Geographicus. 
( 44) D. Hieron, de Zoeis hebraicis- Bonfr~rius tab. Nicól. · 

Sans. lnd, Geogr. 
( 41>) Lib. Regu·m I] cap. XII. Nicol. Sans. Ind. ~é0gr. 
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Os Moabitas vinham de Moab tambem do sangue 
de Loth e da mais nova de suas filhas·. A torrente d~ 
Arnon dividia-os dos Amorrheos. A região, qlie lhes 
pertencia, era situada ao sudueste da Palestina, ao n~s
cente do Mar Morto, ,e ao norte dos l\fadianitas. A 
terra dos filhos de Moab foi por Deus mandada res-
peitar de Josué e Moysés durante a invasão. Apezar 
d' este preceito, as guerras arderam frequentes, e· com 
diversa fortuna. De uma vez Eglon, sev rei, trium-
phà em· Rabbath-Moab, sua capit~l, edificada sobre o 
Arnon, deixando rotos e · desbaratados os israelitas, e 
conserva-os sujeitos dezoito annos. Em outras lutas 
a victoria favoreceu os capitães hebreus. Saul pelejou 
com elles e. venceu-os. David irnpoz-lhes a pezada con-
dição de tributarios ; e os reis de Israel pão cessaram 

· de os repellir, e de os combater (4·6). 
Ao norte do Mar Vermelho, e ao sul do lago de 

Asphaltite e dos montes Seir, que os separavam do 
paiz, aonde depois morou a tribu ôe Judá, achavam- . 
se os Edomi_tas, ou Idumeos, presu~indo descenderem 
de Esaú, appellidado pelos orientaes Edom (o rôxo) . 

. No Mai: Vermelho a geração de Edoi11 possuia os dous 
famosos portos de Elath e Aziongabe~, que David lhes 
tomou, quando os desfez na guerra. A região collocada 
ao nascente da tribu de GaQ. e da meia tribu de Me-
nassé chamo.u-se Iduméa oriental. O propheta-rei sub-
jugou os Edomitas do .sul da Judéa, e conteve os que 
.se tinham alargado pela Arabia Petreia e terras pro- • 
ximas (4·7). 

Finalmente os Nabatheos compunham,-se de um po-
vo nomade, que ora pousava na Arahia Petreia1 ora 
assaltava as cafilas .dos mercadores, saqu:e~ndo-as noa . 
desertos entre a Syrja e o .Euphrates. Entretanto_ e 

(46) Nico!. Sans. Index Geogr. verbum Moab. 
(47) Nico!. Sans. lndex Geogr. verbum Idumiaa. 
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seu assento principal foi desde Hevila _até ao deserto 
de· Sur. Descend-iam de Ismael filho de Abrahão, e da 
egypcia Agar, serva de Sara (48). 

_Rodeados de povos tão differehtes nos costumes, e 
tão guerreiros pelos habitos, admira só quê os israe-
litas podessem manter-se. Deveram-no sobre tudo ao 
.enthusiasmo religioso, e á austera disciplina dictada 
por Moysés. Quando n' elles a crença duvida, ~ o espí-
rito do Senhor se retira, o desastre cedo os castiga. 
Quando as regras salutares da lei civil e ecclesiastiéa 
são .quebrantadas, e a licença amolece os animos e o 
coração, a mão deixa cahir a espada, e o inimigo fe-
re-os com a insolencia do triumpho, e em todo .o ri-
gor do odio. 

Obrigados a proverem á subsistencia por meio do 
trabalho incançavel do seu braço, com a lavoura_ quasi 
crearam um solo novo, aproveitãrido para a cultúra 
terrenos e posições, que hoje parecem aridas e· ingra-
tas. Forçados a dormirem com a lança á. cabeceira, e 
a frecha embebida -no arco, a necessidade tornou-os 
soldados vigilantes. Cada uma das tribus conhecia que 
descuidando-se um instante da activa precaução, abri-
ria as írontei_!'as aos esquadrões detestados dos idola-
t ras, vendo as colheitas incendiadas; as aldêas metti-
das a saque, as mulheres e donzellas éaptivas, ·e os re-
banhos e as fazendas tomadas ! · 

Na descripção_ da terra de Canaan Moysés não só 
pinta os rios de leite e' de mel, manando por ella; po-
rém accrescenta que era fresca. de ribeiras e de fontes, 
que rebentando nos montes desciam a regar os valles 
e os plainos. Effectivamente comparada aos areiaes dos 
desertos ·de Sur, de Sinn, e de Pharan, por onde os 
hebreus divagavam a esse tempo, a Palestina podia 
reputar-se assás abundánte de aguas ; mas em relação 

( 48) Nicol. Sans, ·Ind. Geogr. verbum Ismael. 
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11 outras regiões mesmo da Sp·ia, o q_ue propriamen-
te se chamava a Cananéa não nos apresenta corrente 
digna do nome de rio senão o Jordão. A sua nascen-
te é no Ante Libano d' onde baixa em voltas sinuosas 
até se rasgar no formos ó lago de ·Genesareth; e sahin-
do d' elle pelo territorio de algumas das tribus ele Is-

, rael, vae perder-se melancolico, nas ondas pezadas e 
adormecidas do Mar Morto. As torrentes, engrossa-
das no invern.o pelas chuvas e pelos arroios tributa-
rios, arrastam apenas na estação quente, sobre areias 
sedentas, filetes pobres e desfalecidos. Cedron, J aboc, 
Arnon, e Sorek entram n' este numero ( lí·9). 

Apezar. de montuoso, o solo raramente offerece as 
bellas perspectivas e os ponws .pittorescos, que os olhos 
contemplam nas cordilheiras arremessadas, e nas paiza- · 
gens grandiosas. O Carmello; refugio dos s.olitarios he-
breusj e o Thabor tão celebre na Escriplura, devem' 
menos á elevação do que á magestade das scenas q1:1e 
recordam. Entretanto ha sítios, e localidades, que en-
chem o es.pirito de respeito, e os sentidos de admira-
ção. Se não são tão frequentes como em outros pai-
zes, ou se prendem menos a vista ·e a alma, talvez is.so 
·dependa da idéa exaltada, que suscitam os prodígios de 
que foram theatro, compopdo a imaginação anticipa.;. 
damente os paineis com tanta sublimidade, que depois 
não correspondem ao que se esper!rn, e desejava (õO). 

Entretànto o aspecto dos locaes, segundo affirmari 
.viajantes sisudos, está muito longe de justificar o de-
senho com que foi moda exaggerar-lhes a aridez para 
pôr em duvida a verdade _dos livros santos. 

Quiz-se desmentir Moysés e os es~riptores hêbreus, 
e p'ara o conseguir melhor buscou-se o estado da Pa-

(49) Vaisselte, Geogr.-Eccles. Tom. IX. -Volney voyag. 
en Syrie. - Corcespondencia·.do Orien1e a Michaud passim. 

(50) Volney-Voyag. en Egyp~. et en Syrie Tom, II. 
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lestina depoi:; das Cruzadas, e a sua decadencia pro-
gressiva no dominio oppressivo e negligente da admi-
nistração musulmana . 

A penna dos auctores hostis á religião correu solt~, . 
deprimindo e escarnecendo. A seu ' 'êr, a terra pro-
mettida era o peior dos paizes habitados da Asia. Aca-
nhada de limites, estreita nos ambitos, figuram-na uma 

, humilde provincia, ouriçada de fragas e penhas este-
reis, e por toda a parte nua -de torrão fecundo. A 
muito querer concediam apenas que sendo cultivada 
podesse assemelhar-se aos cantões Suissos ! 

Depois traçavam o paralello com a sinceridade das 
opiniões parciaes. O Jordão, com a largura de quasi 
cincoenta passos no meio do seu curso, emparelhava 
com o rio Aa-r da Suissa, banhando um v.alle menos 
arido que os outros. O lago de Teberiade lembrava o 
lago de Genebra. Uma pouca de terra transportada 
para cima das rochas calvas nutria as cêpas. Aqui e 
ali . alguma varzea menos infecunda creava uma seara! 
Eis o retrato, que fez Servet, e que; imitaram. d' elle 
quantos se esforçavam por negar os factos, alluindo a 
verocidade da historia. · 

Volney, nada suspeito, ve.ndo os si tios pelos seus 
olhos diz-nos o contrario, e em differentes trechos. 
contesta com a experiencia as relações teci~as pelo 
acinte philosophico. Lendo attentamente as suas des-
cripções, e seguindo-o de obsérvação em observãção, 
e de Jogar para Jogar, percebe-se que a verdade e a 
razão, mais fortes do que o preconceito, o obrigam a 
manter parecer diverso. (!H) Ser-lhe-hia perdoada a 
discrepancia? . . 

qta-se uma passagem de Strabo para emudecer com 
ella o testemunho elos escriptorés sagrados. Como o 
geographo ele Amasea asseverava que a Palestina não 

(51) I<lem-Tom; U cap. I § 6. 0 , 7. 0 , 8.0 , 9.0 e tO.º 
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merecia a ambição, nem desafiava o ciume, sendo em 
todo o comprimento uma cadêá de roched·os e charne-
cas, ·seccas e ingratas, (ti2) deu-se por decidido o plei-
to e lavrou-se a sentença! Demais; disse-se, que a ter-
ra promettida á posteridade de Abrahão, nunca foi pos-
suida inteiramente pelos hebreus dentro dos limites 
fixados nos livros de l\foysés ; e allegou-se que S. Ji-
ronymo, que a percorrêra, e a conhecia tão de perto, . 
a descreveu em uma de suas epistolas, (53) como pou-
co apetecível, e limitadíssima de fronteiras . A victoria 
ela incredulidade seria facíl se as provas não sobras-
sem contra estas asserções. 

Basta ui:n ligeiro exame para o mostrar . 
Pela topographia indicada nos livros de Moysés a 

Terra da Promissão devia ter ao oriente . por estremas. 
o Euphrates, -ao occidente o Mediterraneo, ao norte o 
monte Líbano, e pelo meio dia a torrente do Egypto, 
ou de Rhinocoruza, abraçando o espaço de oitenta 
leguas dl'.l comprido sobre trinta e cinco de largura . 
Negar-se-ha que David -e Salomão imperaram -sobre ' 
todas estas regiões concedidas á descendencia de Abra-
.hão e de Isaac? É sufficiente folhear o segundo livro 
dos Reis e o terceiro (54) para a evidencia o attes-
tar. Nos Paralipomenes encontra-se igual demonstra-
ção (üõ). 

Será . a epochà, ou a data do do'minio o que se op-
põe como argmnento da falta de ·cumprimento da pro-
messa? . 

Appella-se para o período extrahido de Strabo, e 
julga-se insuspeito por ser de auctor estranho ? 

A mesma consideração ha de vigorar então pfl.ra 

(52) Strab. - Geogr . Lib. XVI. 
(53) D . H ieron. - E pist. ad Dardan. 
(5 4) Lib. Regum II cap. VIII e III cap . IV . 
(55). Paralipom . L . II cap. VIII e IX. 



com 0s escriptores, que acharmos em identicas cir-
cnmstancias. 

Hecatêo, citado por Josepho, escrevendo da histo-
ria dos Judeos affirma em contrario que os hebreus 
possuíam pouco mais ou menos tres milhões· qe gei-
ras em terras abundantes de toda a qualidade de fru-
ctos. (õ 6) Plínio louva a Judéa pela excellencia das 
suas cgltm:as, accrescentando que o districto de Jeri-
chó era famoso pela belleza das palmeiras. (õ7) Solino 
ainda falia com maior indeviduação, exaltando a ame-
nidade dos Jocaes banhados peias aguas <lo Jordão, e 
ajuntando, que somente na Judéa se colhe o verda-
deiro balsamo. (õ8) Ammiano 1\farcell ino descreve a 
Pales~ina com risonhas cores, assegurando abranger 
consideravel extensão, enriquecida de terras araveis, 
e aformoseada de opulentas cidades, ri valisando . entre 

_ si, e mantendo sem quebra a grandeza propria (1;J9). 
Tacito, o severo Ta cito, tratando da J udéa na epo• 

cha de Vespasiano, está de accôrdo com a pintura feita 
por Ammiano no quarto seculo. Conforme ao desenho 
traçado pelo austero annalista do imperio a Palestina 
apparece-nos um paiz fecundo em todos os fructos, que 
a Italia creava, tendo de especial o balsamo e as pal-
meiras, mas pouco fresco de chuvas. (60). Pinalmente 
S. Jironymo, invocado em abono da este)'ilidade da 
Terra de Canaan, na .mesma epistola a Dardano (tra-
zida como prov-a) desment..e a opinião que lhe quiz~ram 
attribuir. 

Longe de infirmar a verdade historica o santo dou-

,(1>6) Josephus in Appian. lib. I cap. Vill. 
(57) Plin. lib. XIII cap. IV. 
(58) J ulii Solini de situ et mii;abilibus orbÍs - edic. de 

1794-C. LVIII. 
(59) Amm. Marcel. Lib. XIV cap. VIII. 
(60) Tacit. Hist. liv. V n. 1. 



143 

tot protesta respeifal-a. ó seu objecto' é castigar à 
soberba dos Judeos. A idade a que se refere e que f 
determina não foi a de David e Salomão, mas a de 
Josué e dos Júizes, e n' essa (quem o duvida ?) os 
hebreus não se estendiam senão desde Dan até Ber-
sabeia. 

No governo glorioso do Prophéta.;.rei, e de seu fi-
lho, é que as conquistas se dilataram para o Euplira-
tes, e além do -Mar Morto, e da torrente do Egypto, 
por todas as regiões enumeradas nos livros de Moy-

. sés. A cidade de Palmira (ou Tadmor) edificada por 
Salomão a curta distancia do Euphrates attesta a ex-
tensã-0 da monarchia hebreia, embora seja tambem cer-
to, que a posse plena da terra promettida durou pouco, 
·não passando de sessenta annos. N' es.te sentitlo (clara-
-mente o da passagem da Epistola a Dardano) a aucto-
ridade do sabio doutor, concordando com os factos, em 
vez de fortificar, destroe as asserções dos. que busca-
ram o seu apoio. .~ ' . 

Quando trata das qualidades physicas do paiz, con-
siderando-as ení si mesmas sem applicaçãó ás questões 
polemicas, a opinião de S. Jeronymo une-se á dos es-
criptores, que tinham visto e observado as looalidades. 
No Commentario de Isaías eis as suas palavras tex-
tuaes : ' Não ha região mais fertil do que a Terra da 
Promissão, se a contemplarmos na sua extensão desde 
'a torrente do Egypto até ao rio Euphrates, e pelo norte 
desde o monte '.faurus até ao cabo Zephyrion na Celi-
cia, não conta·ndo as montanhas e os desertos' (61). 
- Deve notar-se, porém, que a parte comprehendida 
entre .o Taurus e o Euphrates não era a de maior. 
fecundid(.lde, por comprehender as serras mais altas 
dó Líbano ; nem pode escapar-nos igualmente que o 
doutor da Igreja, escrevendo nos princípios do quin-

(61) D. Hie1·on. ad Isai. 
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to seculo, 'encontrava a Palestina talada e assolada pe-
los exercitos dos reis da Syria, pelas armas de Pom-
pêo, pelo jugo dos Tetrarchas, e pelas tropas de Tito 
e Adriano. 

Para concluirmos com os auctores an6gos ainda te-
mos. o testemunho de Polybio, asseverando que um for-
te exercito vi viria na J udéa ·sem esçacez. D' esta" uni• 
formidade de juízos graves ás modernas invenções, de 
alguns sectarios vae a differença immensa, que existe 
entre as fabulas e a verdade. Nos seculos de esplendor, 
e mesmo nos períodos de mediana fortuna, a terra_ de 
Canaan, que nos apontam como tão escabrosa e sáfa-1 
ra, como tão erma de cultivo; e tão pobre de fructos, 
produzia o necessario para alimentar uma numerosa 
população, é ainda colhia de sobejo para fornecer por 
via dos mercados da Phenicia· os povos menos anen-
çoados da fecundi'dade. 

As costas da Galiléa estão hoje desertas das _bellas 
cidades, que as ornavam. Agora a vista entristece não 
encontrando senão destroços e solidões. Mas antes das 
desgraças successivas, que a açoutaram, a terra aonde 
descançavam as cinzas dos Patriarchas encerrou todas 
as galas, que o poder unido ás ~rtes sabe estabelecer 
com os auxílios ·da civilisação. A força de trabalho e 
de cuidados os hebreus tinham subjugado em muitas 
partes a natureza; transportando de longe para vestir 
as fragas aridas um torrão productivo. ·Até ao cume 
das montanhas mais íngremes subiam com os dispen-
diosos socalcos, e aproveitadàs as co9dições propicias, 
amadureciam ali os fructos, recompensando largamen-
te todas as fadigas. , 

Nos annos de David o te;rritorio que nos retratam 
como quasi inhospito chegava para sustentar de certo 
mais de tres milhões de habitantes, porque o recensea-
mento ordenado pelo rei-propheta encerra nada me-
nos de um milhão e quinhentos mil homens, capazes 



tle pegarem ·em armas. (62) Por qilasi todos os loga-
i·es vecejava a nogueira, crescia a tamareira, copavam-
se as figueiras, e davam-se o alfostigueiro, e a romei-
ra ; a cada passo as arvores debruçavam os fructos e 
os ramos, propórcionândo as sombras tão desejadas 
nos climas ardentes. Desde o principio as instituições 
de Moysés tinham olhado com disvello para a agricul-. 
tura, esmerando-se •em firmar os preceitos e pôr as 
regras, para dispertar no povo o amor da lavoúra, e' 
estimular o seu progresso. D' este primeiro impulso, e 
dos costumes formados pela acção das leis, nasce•"Q. o 
gosto, e depois a perfeição, . que a cultura chegou a 
alcançar entre os hebreus. 

Os viajantes, que visitaram a Palestina antes do ju-
go. musulmano a ter despovoado tanto, e dos revezes 
a reduzirem á situação deploravel, em que hoje está, 
são unanirnes em confüssarem à uberdade d' aquelle 
solo. O padre Eugenio Rogero, emprehendendo a sua 
jornada ila primeira metade do seculo dezesete, apre-

. eia muito as vinhas de Hebron, de Bethlem, de Sorek, 
e de Jerusalem, e assegura que se apanhavam d' ellas 
ca,chos ordinariamente de sete libras, citando só como 
extraordinario, no anno de 17 46, um que foi colhido 
no valle de Sorek, ao qual acharam de pezo não menos. 
de vinte e cinco libras ! 

Gaza, Ascafon, e Sarepta fabri~avam vinhos estima-
dos em todo o mundo. Maundrell, (auctor ingl~z) re-· 
ferindo a sua viagem de Aléppo a Jeru_salem, (63) exal-, 

. < I 

(62) O recenseamento de David abrangepdo desde Ber-· 
sabeia até Dan, e incumbido a Joab deu em conta um mi-
lhão e cem mil homens em estado de guerrear em Israel. J u..! 
dá encerrava quatrocentos e setenta mil CQmbatentes, ~ão en-
trando Benjamin e Levi .que .Toab opposto á vontade do rei · 
deixou de enumerar. Lib I de Paralipom. cap. XXI v. 2, 
ti e 6. 

(63) MaundrêlL- Viag. de Aleppo ª. Jerusal. em 1697. 
11 li 



ta as deleitosas campinas de Zabulon, que levou hora 
e meia a atravessar, e não tece elogios menores á ferti-
lidade dos plainos de Acra, que se dilatavam por igual 
espaço. De Gaza até Hhausebon estendiam-se formo-
sas planícies cubertas de searas, · ricas de arvores, e 

. recamadas de um sem numero de flores, cujo aroma 
parecia inebriante. Por toda ella brilhava uma alcatifa 
de tulipas, que 1ão tinham inveja ás melhores especies 
da Europa (64). 

Os campos de Esdrelon eram afamados pela exten_. 
são prodigiosa de seis leguas de comprido sobre qua-
tro de largo, e pela natureza do terreno, reputado tão 
fertil que o julgam ainda actualmente capaz de prover 
de cereaes a toda a Galiléa, embora a província tor-
nasse a juntar a antiga população, uma vez que o gran-
geassem (65). _ 

O valle de Sorek, assaz profundo, mede quinze le-
guas de comprimento, sobre mediana largura. Do poen-
te apertam:-no fragosos montes. Do lado oriental levan-
tam-se cabeços menos elevados, mas risonhos, verdes, 
e enramados pelos pampanos das cepas, que serpeam 
arrastando-se pelo chã_o pedregoso ; outros são culti-
vados de searas, de figueiras, e de olivaes. Em barxo 
corre a torrente que lhe deu o nome (66). 

As largas varzeas, que se desatam de Rama e Lidda 
até Jaffa, e de Jaffa a Cesaréa da Palestina, denomi• 
nadas o valle Saron na Escriptura, foram o enlevo dos 
olhos de Morison pela variedade de flores silvestres, 
e sobre tudo pela riqueza das tulipas. Nos prados ria 
uma verdura alegre, e nos campos cresciam diversas 

_9.llalidades de legumes, e de fructas. (67) Pelas encos-

(64) Thevenot.- Voyag. du Levant. Liv. II. 
(65) Morison-pag. 220. 
( 66) Moriaon - pag. 492. 
(67) Morison-pag. 545. 
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tas do Carmello pendur.am-se as cepas, d' onde se Ürám 
optimos vinhos, e das terras adjacentes, as poucas em 
que se faz a cultura, mostram bem, que só as accusa 
de estereis quem ~s não conhece. · 

Shaw, um dos viajantes mais auctorisados pelo im-
menso cabedal de scienc'ia, que revela a cada pagina, 
trata com. merecido desprezo as invenções dos que de-
primem a Terra Santa. A esterilidade, de que · certos 
auctores se queixam (diz elle) não procede de mã qua-
lidade do terreno, mas da falta de habitantes, e da 
negligencia d'esses mesmos em o amanharem. O paiz 
é productivo, e sendo cultivado, podia ainda hoje abas-
tecer de azeite e de trigo os seus visinhos, ã semelhança 
do que succedia no tempo de Salomão. Como, parti-
cularmente I).as proximidades de Jerusalem, os penhas-
cos e· as montanhas são frequentes, quizeram á força 
que todo .o territorio da Judéa fosse igual, e pinta-
ram-no ar\do e ingrato ! · 

O mel silvestre era abundantíssimo e de um sabor 
delicado; e se em uns sítios os montes se arrelvam 
de rosmaninho, tomilho, salva, e plantas aromaticas, 
em outros medram arbustos e hervas rentes, que os 
gados appeteceµi, preferindo-as aos pastos fortes. 

Quando as doz@ tribus arroteavam as regiões, que 
lhes designãra a sorte, dir-se-ha que a pobreza e a 
inercia existiam como ago:ra, e que as solidões, feitas 
depois pela assolação das guerras e ·pela escacez de 
braços, desconsolavam tudo como hoje? Lastimando no 
mirrado esqueleto do nosso tempo ·a sobúba Judéa dos 
filhos de Israel, apagaremos da memoria o passado in-
teiro, para não vermos n' aquellas rui nas e n' aquelles 
desertos, a obra da justiça de Deus, e o castigo da 
raça endurecida? 

Segundo jã observamos, os limites indicados nos li-
vros de Moysés ã terra da premissão, só no reinado de 
David e Salo!Dão foram abrangidos pela monarc~ia he-
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hraica. O rei-propheta levou as suas conquistas do Me .. 
diterraneo até ao Euphrates, e das estremas da Phe-
nicia, respeitadas, até ás fronteiras do Egypto e ás 
margens do golpho arahico. 

Seu filho, subindo ao th_rono, julgou sufficientes os 
vastos Estados que herdára, e cuidou unicamente de 
engrandecer. o nome coµ} o lustre das artes e scien-
cias, em que foi o primeiro do seu tempo. Hahitádas 
em grande parte por tr.ibus nomades de arabes, ou de 
Syrios;. as possessões de Salomão não encerravam, en-
tretanto, só desertos e pequenas aldêas por este lado. 
CiJades nota veis, como Damasco, depois rival do reino 
de Is~·ael, e Palmyra (ou Tadmor) sol:>erba fundação 
do filho de David, ainda hoje fàmosa pelas sua~ rui,,. 
nas, honravam aquellas regiões. · 

Estabelecida a unidade monarchica, e alargados os 
domínios da nação- até onde era compatível adiantai-os, 
a J udéa padeceu a modificação profunda exigida pelo 
incremento do seu poder. Salomão repartiu-a em doze 
governos ou satrapias, e submetteu-as todas a um SQ 
i:egimen, cuja acção e pensamento partia de Jerusalem. 
A sua morte os paizes tributarios desligaram-se da su-
jeição, e a Judéa desmembrou-se nos dous Estados in-
dependentes de Judá e Israel.· Seguiram-se as lutas e 
os reyezes, que descrevemos; .veiu a subversão e o ca-
ptiveiro ; e quando voltaram d' elle, para melh_or apa-
garem os yestigios da infeliz scisão passada, os hebreus 
innovaram a circumscripção antiga, distribuindo por 
quaLro · proyincias o territorio das diversas tribus. Fo-
ram eslas a Galiléa ao norte, a Judéa ao meio dia, a 
Samaria entre ambas, e a Peréa ao oriente, ·além do 
.Jordão . 

. N~ epocha de Jesus Christo outra 'divisão concebida 
.pelos romanos tinha repartido em seis províncias a Pa-
lestina, comprehendendo a Galiléa, a Samaria, a J udéa 
propriamente dita, a Trachonite, a Ituréa ou Peréa, e 
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a iduméa. (68) Diremos de cada uma· d' ellas em resu-
mido quadro quanto baste para se conhecer a sua po-
sição e influencia no momento em que o . Messias, com 
a salvação annunciada, entrou no mundo, começando 
pela humildade do nascimento a obra sublime da Re-
dempção: . 

A Galiléa era a mais septentrional das. quatro di-
visões principa~s da Palestina. Ao norte corria,..lhe o 
Leonte, e ergl}.iam-se os cêrros elo ante-Líbano, que 
a separavam da Phenicia. (69) O Jordão. e o lago de 
Genesareth fechavam-na pelo nascente: Ao sul ficavam-: 
lhe os montes de Gelboé e do Carmello; e o Mediter-
raneo banhava-a pelo occidente. No seu territorio mo-
ravam os filhos das tribus de Azer, Nephtali, Zabu-
lon, e lssachar, as duas primeiras entestando com os 
Phenicios, e os Syrios, as duas ultimas prolongando-
até ao mar de Tiberiade, e circulando-o. (70) Sepho-
ris era a metropole ·clµ Galiléa superior, ou populosa, 
e deveu a Herodes Magno as fortes muralhas e torres, 
que a defendiam. Tiberiade, sopre o lago do seu no-
me, servia de capital á Galiléa inferior, menos impor-
tante do que a outra parte, que pela maior proximi-
dade da Phenicia -e das terras de Aram podia engran-
decer-se com um trato lucrativo. 

Nazareth, aonde Jesus Christo foi .creado, e passou 
os annos tenros, pertencia á Gâllléa, e n' esta província 
memora o Evangelho os primeiros milagres do Salva-
dor. As bella.s e ricas planícies de Zabulon, thesouro 
da tribu que as cultivava, tinham fama de serem a.s · 
mais fecundas de toda a Palestina. Os campos de Es-
drelon, sempre verdes hoje mesmo que a falta ele la-. . . 

(68) Bro<;hardo - Locorum Terrre Santre exactissimá de. 
scriptio. - Niccil. Sans. Index Geogr. 

: (69) Nicol. Sans. Verbum Galiléa. 
(70) Nicol. Sans. lndex Geogr. verbum Galiléa. 
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voura os comerteu em solidões, rivalisavam em fertili-
dade com as varzeas ·mais estimffilas da Syria. As ter-
l'as, áquem do Jordão, regadas pelas suas aguas, co-
brem-se de fructos e de sear,as ao menor amanho (71 ). 

A Samaria assenta-se sobre uma eminencia, cir-
cumdada por 1J;m valle abundante em producções. (72) 
Tinha . a Galiléa ao septentrião, a J udéa ao meio dia, 
do nascente o Jordão," e do poente o mar. ÜS· seus ha-
bitantes eram da raç~ de Ephraim, e do tronco da 
meia. tribu o.ecidental de l\'lenassé. Depois de Sichem 
declinar, o rei de Israel Hamri fundou a cidade de 
Samaria, . designando-a para sua côrte. Arrasada nas 
invasões de Sahnanasar e de Antiacho o Grande, le-
vantou-a Gabinius, e Herodes cubriu-a de fortificações 
e monumentos com o titulo pomposo d~ Sebaste, em 
honra e lisonja do imperador Augusto. 

Posta em um alto dominava os risonhos arredores, 
que lhe formavam um cinto de plantas e flores, justi-
ficando o orgulho dos moradores. O territorio que a 
provincia abrangia é montuoso, porém de bom torrão, 
corta.do de valles deleitosos, ·e regado de nascentes e 
1·ibeiras, que enchem de agrado, e verdura toda a pai-
sagem. OS olivaes, sohre tudo, sobresahiam pela for-
mosura das arvores, e qualidade dos fructos. (73) Des-
d.e a desmembração da monarchia de David, as dez 
tribus separadas em Sichem, nunca perdoaram a Judá 
e Benjamin o seu esplendor. O scisma introduzido 
pelos reis de Israel afim de desviarem os subditos do 
Templo de Jerusalem, accendeu entre ambos os Esta-
dos uma aversão implacavel, e o sangue derramado nas 
Tixas, e nos combates cncaneceu o odio a ponto, que 
o capLiveiro e os desastres não o puderam applacar. 

(71) l\Jorison-pag. 178, 220, 223 . . 
(71) Maundrell - pag. 9'1. 
(73) Roberto Morison - pag. 227. 

' 
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Esdras e N ehemias, voltando á J udéa para reedifi-
carem o Templo, e restabelecerem a Lei de Moysés, 
encontraram a decidida hostilidade dos Samaritanos ; 
e não se contentando estes com os antigos ,abusos, 
elevaram a final no monte de Garizim o seu templo, 
emulo do de Jerusalem, oppol!-do-o altar contra o al-
tar ! D' ahi provinha a ira e o desprezo mutuo, com 
que os dous povos se repeli iam. Para um J udeo a 
maxima. injuria era appellidal-o 'homem de Sarna- , 
ria'; por isso, no excess.o da raiva contra a doutrina 
de Jesus, e desejando enegrecei-a, ouvimos os scribas 
clamando contra o Mestre: «Não temos razão' de dizer 
que és Samaritanô, e po~sesso do demonio ? » (7 li-) E 
do seu lado Christo para os humilhar tambem figura 
cliversas vezes nas suas parabolas o Samaritano rico 
de boas obras (71:>). -

O terceiro districto principal da Palestina compre-
hendia a Judéa, propriamente dita, com o espaço oc-
cupado pelas quatro tribus de Dan, Simeon, Judá, e 
Benjamin, confinante da Samaria pelo norte, e da ldu-
méa pelo ~ui, e situada áquem do Jordão desde o Me-
diterraneo até ao lago de Asphaltite. Ainda mais mon-
tanhosa do que o paiz dos Samaritanos, louvam-lhe os 
viajantes a uberdade do solo, facil de cultivar, e fresco 
das. chuvas, que fazem os montes ferteis c9rp.o os val-
les. Nas encostas penduravam-se as cepas ·vergadas ao 
pezo dos enormes cachos. Na corôa das alturas, e nas 
ladeiras, copavam-se as ramas esbeltas dos olivaes. As 
figueiras e affarrobeiras, menos communs, embellesa-
vam alguns sítios abrigados ; e nos vergeis o~ limoei-
ros e laranjaes espaireciam a vista, embalsamando o ar. 
Os. valles de Bethlem, de Thecué, e de Sorek, apre-
sentavam pittorescos aspectos, e campos largos sem-

(74) Evang. sec. Johan, cap. VIII v. 48. 
(75) Evang. sec, Luc. cap. X v. 1'3, cap. XVII' v. 16. 
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pre enfeitados de viçosas relvas. O erro dos que viram 
pouco não deve prevalecer sobre o voto dos que piza-
ram os Jogares, e como Shaw e Morison, os examina-
ram de perto á luz da verdade, movidos pelo zêlo da 
sciencia (76). 

A Trachonite,- com um territorio aspero, segundo 
a mesma designação grega indica, era situada além 
dos limites orientaes da Palestina, entestando de uma 
parte com a Céle-Syria, (a Syria cáva) e da outra com 
a Arabia. (77) Ao nordeste da meia tribu oriental de 
Menassé, e ao nascente do paiz de Hus, proxima das 
origens dos afiluentes do rio Hie.romax, encontrava-se 
a lturéa, ou Peréa tambem chamada Aiironitide, to.-
da levantada em montanhas, e infestada de bandos de 
ismaelitas salteadores, abraçando as regiões assentadas 
ao oriente do Jordão, e antigamente conhecidas pelo . 
nome dê districto de Gallaad. A sua extensão media-
se desde o Hieromax até á Arabia . deserta (78). 

Quanto á Iduméa os limites pouco variavam dos que 
traçámos fallando dos ,seus habitantes e das conquistas 
de David. 

Eis ·os termos e a divisão da J udéa de Augusto e 
de Herodes no seculo de Christo ! 

Á medida, que as acções e os milagres do Salvador 
o forem pedindo, biremos desenhando os Jogares, e 
o aspecto das paizagens, theatro dos seus trabalhos e 
martyrios. Antes de abrirmos a historia das grandes 
epochas da Igreja pela maior de todas, a _do nascimen.,. 
to, prégação, e tormentos do Redemptor das gentes, 
cumpriarnos dar uma fugitiva idéa da terra, que Jesus 
pizóu, e aonde se consumou o drama sublime, come-

(76) Shaw - Viag. á :Sarberia e ao Levante - Oxford. 
1738. ~ 

(77) Nicol. Sans. Iudex Geogr. verb. Trachonit. 
(78) Nicol. Sans. lttdex Geogr. verb. Iturrea. 
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çado em Bethlem de Judá, e terminado no affrontoso 
madeiro do Golgotha. 

Tendo de ver em scena os hebreus, avassallados por 
Herodes e seu pae aos imperadores romanos, e as sei-
tas que os influiam, . era necessario mostrar-se d'onde 
procediam; a quem expulsaram, e o que possuiram. 

Na existencia das nações famosas a noticia dos ru-
dimentos laboriosos da sua fundação, e a pintura dos 
Jocaes, em que se desenvolveram, triumphando e pa-
decendo, é inseparavel da parte ~ elevada que attenta 
mais para os· pontos eminentes; comprazendo-se no 
quadro das profundas transformações moraes. 

Uma explica a ootrq. Quem não conhecer os cos-
tumes e os territorios dos gregos e dos romanos, dif-
ficilmente attingirá todas as razões da sua fortuna e 
esplendor, e fambei;n da sua . precipitada declinação. 

Por isso lançámos aqui estas páginas, pouco leves 
de correr. Se os leitores as julgarem menos uteis, ou 
ingratas de mais para o seu gosto, folheando-as, pas-
sem adiante, e no segundo Livro achar-se-hão em Je-
rusalem, por Q.l'Yla noute cstrellada· e pura da Syria, 
junto do berço d' Aquelle, que os cherubins e os astros 
:mnunciam, como gloria do Senhor nas alturas, e paz 
dos homens na terra. 

Vencida a fadiga de uma íntroélucção indispensavel1 
a vista descobiirá de repep~e diante de si os horisontes 
mais largos e illurninados da historia. O espírito entra 
no mundo novo pelas portas de Bethlem, pelas portas . 
da aurora, radiosa com a estrella de Jacob sobre as 
trevas da sociedade velha, prestes a mudar de ser e 
de destinos. 
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VIDA DE JESUS . CHRISTO. 

PRE&lll_BIJLO. 

' Como na verdade foram muitos os que empre-
henderam pôr em ordem a·narração das cousas, 
que entre nós se viram cumpridas, ~egundo as 
referiram aquelles, que desde o principio as ob-
servaram por seus proprios olhos, e que foram 
ministros da palavra, pareceu-me tambem a mim, 
exçellentissimo Theophilo, depois .de me haver 
informado diligentemente sobre todas desde o 
começo, dar-te por escripto a serie ·d'ellas. 

S. LUCAS, CAP. 1, v. 1"2, 3. 

ÁuGUSTO reinava ha vinte e sete annos, e da capital 
até ~ extremidades .dos vastos Estados do seu imperio, 
o poder era respeitado; Abatidas as antigas barreiras, 
e arrasados os limites divisorios, que separavam os pq-
vos, apoderando-se de tudo, os costl:lmes e as leis ro-
manas igualaram tudo. Acceita a unidade da soberania, 
e applacàdas ·as repugnancias de raças, e as resistencias 
nacionaes, os subditos, os tributa rios, e os alliados. · 
acostumaram-se a obedecer a uma só vontade. Eram 
os tempos do Messias. O mundo, constituindo quasi 
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uma só nação, estava preparado para ouvir e abraçar 
a boa nova. 

Entretanto, no auge da grandeza e da opulencia, o 
senhor absoluto de cento e vinte milhões de vassallos1 
contando perto de sete milhões de cidadãos romanos, 
e talvez o dobro de servos e escravos, envelhecia, cor-' 
taqo de continuas affiicções, aprendendo pelos infortu-
nios domesticos a conhecer, que nascêra homem como 
todos. Aos dias de esplendor da aurora e da epocha 
viril do seu governo succediam os dias tristes, que in-
clinam a idade para ·o sepulchro, e destemperam ainda 
nos mais firmes as qualidades . eminentes. Accrescia o 
pezo e o encargo de mando semelhante, capaz de esgo-
tar as forças do maior gigante. 

Outros principes dominaram em monarchias mais 
extensas; mas essas em grande parte eram . compostas 
de tribus errantes .e de povoações rudes. Os desertos 
e as solidões excediam muito · as terras cultas e habi-· 
tadas. No imperio de Cesar dava-se o contrario. A um 
aceno do chefe curvavam-se, no colosso alevantado pe-
las · victorias de seis seculos, as regiões ci vilisadas, que 
o Medite'rrarieo banha.,, os reinos da Asia, famosos na 
tradição,· e enobrecidos pela magnificencia oriental, e 
as provinÇias de Africa, notaveis pelo trato mercantil 
e pelo arrojo das emprezas. Roma campeava como pri.,. 
meira entre as iguaes, sem ser unica no fausto e na 
sumptuosidade. Havia cidades com<,> eila, que reco--
lhiam nações inteiras dentro dos seus muros. Antio-
chia, Alexandria, Carthago, e muitas outras, ainda 
hoje apontam, com as ruínas, para a prosperidade, de 
que decahiram ! 

Impôr silencio ás facções, conceder a paz ao uni-. 
verso, ligar em um só corpo os membros· dispersos de 
tantos povos, tornando a cabeça da monarchia digna 
da preeminencia que adquiriu, eis a missão e a gloria 
de Augusto. Debaixo do seu sceptro mudou tudo de 
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forma. As artes, as sciencias, e as letras teceram-lhe 
·.uma corôa rival da que lhe dedicaram os senados e os 
povos. O que podia faHar á ventura do homem, á ma-
gestade ·e ao orgulho do soberano ? Quem não inve-
jaria aquelle destino privilegiado, q~e não descançou 
de sujeitar a fortuna? Quem não_ veria nos triumphos 
consecutivos o cumulo de todas as honras e ditas pos-
síveis? Que desejo podia formar no seu coração o di-
ctador do lnundo, que de um estremo da terra ao ou..-
tro_ se não voasse para o satisfazér? · 

Vaidade das soberbas humanas! Illusão das gran-
dezas; que mais deslumbram ! O príncipe,. que os sa-
trapas serviam quasi de joelhos, e que os reis acata-
vam como dispensador das corôas, apenas encerrava 
a sua representação de cada dia, e se retirava fatiga-
do para o interior dos paços modestos, hia encontrar 
em redor de si o luto, as devassidões; e o <lesar. Abso-
luto fóra; só áchava magoas e pezares na intimidade 
dos lares. As lagrimas choradas por milhares de or-
phãos, e por milhares de viuvas, por causa da crueza 
do triumviro Octavio, eram vingadas pelos prantos do 
imperador Augusto, orvalhando o tumulo de todos os 
do seu sangue, que prezára, e as cinzas dos successo-
res destinados a perpetuare_m a mem_otiíl do seu nome! 

A familia, . que é para todos uma consolação e um 
abrigo, para elle foi- permanente origem de martyrios 
e opprobrios. Dos tres casamentos, que tinha contrahi-
do, restava•lhe sómente um fructo unico; e este affecto, 
que devia nutrir tão vivo, foi o que · a Providencia es-
colheu para o ferir sem piedade ; igualmente forte, e 
não menos. entranhavel, o amor consagrado a ·sua irman 
Octavia, .experimentou na mesma· chaga tres golpes re-
petidos. Para estreitar os vínculos já tão apertados, e 
para resumir em duas cabeças queridas toda a tern~Ira . 
da stia alma, uniu . Marcello, seu sobrinho, a Julia, sua 
filha, e depositou na existencia de ambos as mais li-. . . 

12 
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11onjeiras esperanças de ~uccessllo, não duvidando offen-
der por esta deliberação a ambiciosa Livia, sua mulher,• 
o sombrio Tiberio, seu enteado; e até o proprio Agrip-
·pa, seu ministro pteponderante. Em que findaram tan-
tos votos festivos, tantos planos -meditados? l\1arcello, 
cantado por Virgilio, mal sobreviveu ao consorcio, que 
·lhe promettia o throno do mundo. Na idade de vinte 
·e um ànnos expirou em Roma de nma enfermidade 
·desconhecida ! 

Agrippa, arraneado ao voluntario exilio de Mityle-
ne, em que se tinha sequesfrado descontente, vem a 
Roma substituir o sobrinho de Augusto, e consolar a 
viuvez de Julia, recebendo a sua mão. Qual é o resul-
tado d'esta inyejada alliança? Vencedor da Pannonia 
·o guerreiro illuatre volta para morrer de pejo, e de 
·desgosto. Julia pela dissolução dos costumes, e pelo 
esoandalo, perdido o recato, lt.!tava já no atrevimento 
com os nomes mais obscenos; e o antigo soldado, não 
·podendo punir a filha do imperador, nem conformar-
se com á infamia lançada sobre os .seus louros, succum-
be ás penas e á desesperação. .-

Caio e Lucio Cesar; nascidos d' este desditoso' en-
lace, encerram no seu berço toda a descendencia legi-
tima de Augusto. l\for'tos elles, o poder recahirá na 
orgulhosa familia Claudia, cujo representante é o bar-
baro e dissimulado Tiberio, suspeito já· de ter apres-
sado os dias de Marcello. O que succede? Debalde o 
imperador, assombrado com a solidão, que a morte 
accresccnta em volta d' elle, cuida suspender-lhe os 
golpes, anticipando as honras ás idades. Caio e Lucio, 
nomeados príncipes da juventude, e designados consu-
les apenas tinham vestido a toga pretexta, são eleitos 
no·s comícios, úm Pontifice, e o outro Augure: o que 

·-itnporta? Assim mesmo, pouco tempo entretêem as do-
ée·s iilusoes, quo os seus dotes auctorisam. Lucio in-
cumbido do comm~ndo do exercito de Hespanha não 



161 

chega a ver" a provinçia, aonde ás prendas affaveis lhe 
captivariam todas as sympatbias. Apenas entrado ·em 
Marselha peza sobre elle o fado, que perseguiu Mar.:. 
cello. Uma indisposiç.ão, ao principio leve, não deixa de 
se aggravar até que o rouba na flor da vida aos estre• 
mos de Octavio; este sente renascer as aRtigas dores, 
eQ.mprindo o triste dever d.e conduzir as cinzas de seu 
neto ao mausoleo do campo de Marte. 

Caio Cesar parte para o Oriente, aonde o · segue o 
amor yigilante de Augusto ; e quando se dispunha a 
volver á Italia, fallece em Limyr.a .d.as consequencias 
de uma }jgeir.a ferida, que no c.omeço não ameaçava 
per.igo. O sepulchro, ainda quente das 1agrimas chora-
das sobre Lucio, torpa a abrir-se para receber a urna, 
em que repousam os resto~ de um principe, que mal 
se gosára das tirimicias da existenci.a. 

Treze anno.s antes, o herdeiro de Julio Cesar, acom-
panbav.a, carregad..o de luto, .e corpo de Octavia, a mais 
amada das irmans, ao jazigo do campo de Marte, no · 
q::ual, uns .atr.az d@s outros, e dentro .de curtos inter-
:v.allo.s, deviam desapparecer, quantos mereceram a ter-
nul'a do imperador! 

A serie de tantos desastres, que não parecia natu-
- ·raJ, conster,nou os :animos em Roma, ' accumuiando so-

bre Tiberio, e Livia, as suspeitas, . e as apprehensões. 
A perda de tantos príncipes socc.orria tão opportuna-
m.ente os .designios secretos, que · se attribuiam ao ca-
J:i.eça da familiii Claudia, e o r.eceio inspirado pela sua 
crueldade, ainda .àisfarçada, mas transpa:rente, era tão 
grande, que, innocente, ou culpado, não foi possiv.cl 
.n.uuca favar o seu nome da nodoa estampada pela des-
w:nfiança publica. 

As cir.cumstancias inystériosas, de que se revestiam 
as calamidades domesticas da casa imperial, accusavam 
um crime, ou ·antes muitos -crimes ; e a historia pro ... 
-v_ou depois, que ~lles custavam pouco ao ciumento e 

12 * 



162 

. feroz tp·anno, que dictou de Cáprea o supplicio de tão 
distiúctos e numerosos cidadãos. Quantos obstaculos 
se interpunham entre elle e a successão de Augusto, 
todos a morte, obediente á .ambição de um homem, 
se .encarregçm de destruir. Tiberio foi adoptaqo a final; 
e Livia, segura do exito, domina o esposo pela expres-
são de ·uma vontade forte, bem certa de que o espirito 
do vencedor de Actium, minado pelo veneno das amar-
guras, não poderá com o pezo d' ellas, nem será capaz 
<le ·convalescer das duas ·mais incuraveis enfermidades · 
da alma: - a Yelhice e a desesperação ! 

Como na decadencia de Luiz XIV, tudo se entris-
i@ce em volta de Octavio. Solitario no palacio frio e 
deserto da ternura de seus netos, recordando a cada . 
passo saudades e memorias, que o dilaceram, olhando 
talvez com espanto para o successor que a necessidade 
lhe impunha, e temendo lêr no coração da esposa, que 
a voz geral declara cumplice nos crimes, que enlutam 
a sua vida, Augusto foge das pompas, esquiva-se dos 
festejos, e despreza os espectaculos, que buscava e pro-
movia antes .. As honras, que o lisonjeavam, aborre-
~em-no como ironia{) das suas desgraças. Sua filha J u-
lia, casada terceira vez com Tiberio, não conhecendo 
termo de decencia, nem somlira de pudor, leva o de-
}irio _das devassidões ao ultimo auge. Inimiga de seu 
pae, madrasta dos proprios filhos, de cada vez se des-
penha em novo abysmo ; e um dia, o imperador des-

· cobre-a conspirando para o' desthronar, em favor do 
seu amante-JuliQ Antonio, o filho do triumviro Marco 
Antonio! · 

O senado, cheio de pasmo ouve ler a lista des tor- · 
pes amores da filha de Cesar, escuta a notiéia dos seus 
infames recreios nocturuos, e examina as provas dos 
:seus projectos parricidas. Então, esgotada a paciencia; 
sahe um decreto que a desterra para uma ilha, pro-
xima das costas da Campania, e Augusto, arrependen-
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do-se logo d' este ímpeto, exclama dolorosamente: 'Se 
Agrippa e Mecenas fossem vivos, não teria eu córado 
diante dos meus vassallos ! ' A vergonha e o opprobri(} 
da sua casa ajuntam-se á magoa de tantas aífeições 
perdidas. O seu desalento e desespero eram taest que 
pedindo-lhe o povo no theatro o perdão de Julia, a 
sua resposta retratou a amargura de que estava pene .. 
trado. ! Ilomanos, (disse elle) <lesejo-vos mulh~res e fi-
lhas como ella ! ' Que voto1 e que dôr de pae ! 

No meio de tantos lances f unebres, por· entre os 
golpes seguidos e crueis, que a opinião geral o awisa 
de descarregar, destaca-se a sinistra figura de Tiberio, 
enchendo de tei'ror o futuro, e de luto o presente. 
Inclinado sobre o leito de Augusto, o seu herdeiro 
ap.erta a mão ô.a pallida Livia, e parece contar os sus-
pir.os do velho, apunhalado pelos desgostos repetidos. O 
mundo, jã sem vigor para reassumir as extinctas liber-
dades, treme · de joelhos, esperando que se apague a luz 
vacillante da vida em Augusto, e qu!'l á clemencia_ do 
primeiro imperador succeda a suspeitada pervel'sidade 
do . segupdo, 

Herodes opprimia a Judéa. Antes ministro do que 
soberano dos romanos, uniu ·ao terror das cruelda-
des _a grandeza dos desígnios, e a optilencia das cons-
trucções, em que exaltou a liberalidade . .t\ sua carrei-
ra tecida de acÇõés illustres e de crimes atrozes, de 
principio ao fim, está assignalada de rasgos tragicos. 
Estrangeiro, como Idumeo, e quasi escravo coroado de 
Octavio, tornou-se depressa odioso e repugnante ao 
povo, que subjugava. fü1ccedendo ã ruça dos Macha-
beos, tão heroica nos seus fundadores, a ambição do 
filho de Antipater não socega, em quanto não sepultã 
em ensanguentado tutnulo os ultimas príncipes Asmo-
neos, e as derradeiras esperanças de Israel. 

Na luta com Antiganes, (representante da. dynastia 
nocional) Herodes tanto brilha pelas qualidades de guer-
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instancias contra o desditoso pretendente, cujá morte 
a final alcança de Marco Antonio, não se envilecendo 
menos pela raiva com que sacrifica todos os partida-
rios, ,que achou oppostos á sua causa. 

Ser filho, ou parente proximo ele Herodes, dizia Au-
gusto, é peior do. que ser seu animal immundo ! ATis-
tobulo, o irmão de Mariarina sua esposa, é suppliciado 
por ordem do rei aos dezoito annos. O velho Hircan, 
na ohscuridáde do infortunio, e apezar de aúctor de 
todas as suas prosperidades, pouco témpo esoapa á pre-
' 'e.i:sidade, que 0 espreita . . Marianna, estreínosamente 
amada, mas alvo de zêlos insensatos, é condemnada, 
em um accesso de ira; e antes da ternura revogar a 
sentença, a bella cabeça da princeza cabia debaixo do 
-cutello de um ·algoz. Alexandra, mãe da infeliz1 rainha, 
por mais que se humilhasse, tambem não evita o gol-
pe. Os dous fi,lhos de Marianna pouco se demoram em 
a seguir, victimas dé seu pae ! 

Com tanto sangue nas mãos, não aqmira, que o~ 
remorsos visitassem a miudo as' vigílias de Herodes; 
e que a sua vida fosse horrivet e somb,r-ia. ,A ra~ão 
mesmo parece que devia vacillar-lhe. O assassino de 
Marianna, grava.ndo nos marmores sumptuosos do ja-
zigo, que lhe dedíca, o ardor do seu arrependimento~ 
rnvela uma d' essas contradicções, que espantam, mas. 
que existem. Ardendo a fome na patria, o t}l'anno 
transforma-se de repente em amigo valedot, e em so-
berano previdente, para adoçar aos desdítosos o rigor 
do llagello. Os celleiros e os thesouros reaes são frélh-
queados, e accodem á miseria publioa. O seu braÇo vi-. 
goroso não se eança de levantar das ruínas as cid!.ldes 
antigas, restituindo-lhes o espl'endOT. Sebaste e Cesã-
réa, edificadas em honra de Augústo, commel11óram a 
sua gratidão, e attestam a sua magnificencia. O Tem-
plo ele Nehemias demolido, para sobre novos alice1;ces 
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crescer o soberbo monumento; ao qual Jesus pr9phe-
tisa a queda, indica o desejo de se congraçar pelo l'e.s-
peito das crenças com a população judaica. 

Debalde! Os J udeos sempre vêem u' elle o inimigo 
declarado da sua independenoia, e não lhe perdoam a 
sujeição aos romanos, que os envergonha. Nos ultimos . 
dias, a , certeza do odio dos subditos e4acerba a ín-
dole ciumenta e barbara do monarcha. Seguro de que 
a hora, em que fechar os olhos, será celebrada com 
festejos publicas pelos vassallos, não perde occasião de 
os tornar infelizes, vertendo· sobre elles tambei:n o vaso 
das suas iras, satisfeito de ser temido, já que não con-
segue ser amado! A protecção de Aµ.gµsto, firmando-o 
no throno, devia desvanecer-lhe todo o receio de re-
voluções capazes d.e o derribarem ; mas, vendo-se de-
testado, e conhecendo a impaciencia com que a Judéa 
supporta o seu jugo intoleravel, o menor motim; e o 
mais leve sign!J.l de inquietação, bastam para lhe per-
turbarem o espírito, !'l' encherem o coração de fel. Jie-
rodes ~ontava trinta e seis annos de governo, quando 
Jesus Christo veiu ao mundo. 

Os acontecimentos achavam-se consµ.mmados. A au-
ctoridade saMra da Cf.lSá de Judá ; e Aqµ.e!le que de-
via vencer os homens, e conquistar o mundo, abria os 
olhos no seio da pobreza e da humildade, no Jogar que 
os Prophetas tinham ánnun·ciado, ( 1) e no berço que 
lhe estava promettiqo. Os estrangeiros dominavam na 
Judéa. As trevas da idolatria cµbriam a terra. Os ví-
cios e as devassidões, subindo com os seculos, a custo 
deixavam livres de impure~as e horrores alguns pon-
tos afortunados. Era a hora annunciada. Era o mo-
mento unico disposto por Deus para ".erificar a pro-
messa da redempção. A sociedade nova vae atraves- · 
sar ~s horisontes elo futuro, levantando-se robusta e 

(l) Micheas, cap. V v. L 

• 

.· 
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crente <los pés da cruz, d'onde a voz da liberdade espi-
ritual foi dada ao mundo. Tres seculos depois o que 
resistia á palavra de Deus ensinada pelos ministros do 
seu amor? O que não tinha transformado ·a-immensa 
revolução moral,- dissolvendo imperios, costumes,. e in-
f'eresses arraigados ? 



CAPITULO PRIMEIRO. 

NASCIMENTO DA VIRGEM lUAlllA. 

• NA mesma· epocha, em que as legiões romanas· sujei~ 
taram a Judéa, passando o sceptro real ·para as mãos 
dos estrangeiros, nascia em N azareth,_ cidade da Ga-
liléa inferior, um varão da raça de David, chamado • 
Joachim ( 1). . 

Anna, sua esposa., tambem descendente do rei-pro-
pheta por seus paes, era- natural de Bethlem, e perten-
cia á tribu de Judá (2). . 

Discorrendo sobre as vagas tradições dos primeiros 
tempos christãos, querem certos escriptores, que Deus 
clispozesse com milagres o maior milagre ; e aprovei-
tando,.,.se para isso do nome de. Anna, que em hebreu 
significa graciosa aos olhos de . Déus, uns apontam-no 
como envolvendo já o mysterioso presagio de futuras 
maravilhas; em quanto outros não tiram menores in-
dicios do nome de 'J oachim' (3) ('preparação do Se-
nhor') sustentando achar-se incluiclo n' elle o symbolo 
elo templo do Reclemptor, que foi Maria ! 

/As pias crenças dos collectores não se limitaram só 
.a isto. 

Traçando o retrato ela mãe de Anna, e descreven-
do-a insigne em formosura e santidade, engrandecem 
de prodigios o seu casamento com Esculano. A cre-

·(1) Christovão de Castro - Vida de Mari1' · Melchior de 
Castro-Vida dé Nossa Senhora, Liv. I cap. 4.° Fr. José 
de Jesus Maria-Hist. de Nossa Senhora, Liv. 1 cap. 7.0 

n.O 2 . . 
(!;) Galarz-lnstit. Evang. Liv. VIII cap. 2. 0 

(3) Div. · Epiphm~. de_ Laud. Virgin. 
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dulidade devota não duvida figurar a timida virgem 
consultando os oraculos dos Videntes nas hrenhas do 
Carmello; e d' entre os successores dos antigos prophe-
tas não hesita em representar a tres, mais arrebatados 
no espirito, como favorecidos da visão. de uma grande 
raiz brotando dous ramos, 1,1.m dos quaes excedia in- · 
comparavelmente em belleza ao outf<). (-4) Esta revela-
ção allegorica tinha por objecto vaticinar que d' aquella 
donzella havia de nascer a Mãe de JJeus ! 

Parece escusado accrescefltarmos, que semelhantes 
noticias téem o valor que lhes dão o silencio das Me-. 
morias Evangelicas, e a contestação positiva dos aucto-
res sizudos. Procedidas de zêlo pouco allumiado, o me-
nor perigo que encerram, é entretecerem na ·mages-. 
tosa téla da historia as fabulas do romance, 

Anna e Joachim não eram ricos, mas possuíam dos 
bens da fortuna com moderação; e vivendo ajustados 
pelos preceitos da Lei devemos crer, que as sµas vir-
tudes fossem agradaveis ao Senhor, embora, para as 
acrisolar no soffrimento, lhes fosse negada a fecundi-
dade em longos annos de casados. Pelo que produz se 
conhece a arvore~ e a que gerou lVlaria, não podia ser 
senão santa e deleitavel (5) . 

Ainda que o. céu mostrasse desviar d'elles a luz da 
sua graça, os dous esposos continuaram resignados com 
a vontade do Altissi1110, e em branda melancholia sup-
portavam o opprobrio da esterilidade, repartindo em 
boas obras, quanto lhes sobejava do necessario. 

Por fim, a sua conformidade foi exaltada ; e com 
. circumstancias nota veis, segundo affirmam ainda al-

guns escript-0res enfhusiastas. Eis a versão, qüe nos 
deixaram: · 

(4) Os auctores da nota t.ª-Div. Damascen : Orat. 1 de 
Nativit. Marire. 

(5) Orsini- Hi~t. da Mãe de Deus. 
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Havia muitos annos, que ·os santos rogavam ao Se..: 
nhor em suas orações, que se condoesse da sua pe- ' 
na, com solemne voto de dedicarem ao seu serviço a 
primeiro fntcto, em que os abençoasse. Como Rnchel, 
a formosa, (6) e como Sara, antes de unida a Tobias, (7) 
Anna deplorava a sua humilhação, mas sem perder a 
esperança de alcançar remedio. Sobreveio a festa do~ ' 
Encenios, ou da nova d@}licação do Templo, (8) cele-
brada no mez de-Novembro, (9) e apl'esentando Joa-
chim a sua offerta, repelliti-a o Pontífice com despre-
zo, estranhando-lhe que offerecesse com os fecundos, 
sabendo, que maldicção pezava em Israel sobre os va-
rões castigados com a infecundidade. 

Corl'ido da affronta, Joachim retirou-se da prêsen-
ça do sacerdote, e em um monte, aonde pnstavam os . 
seus. re,)anhos, a tres leguas de N ~zateth, foi esconder 
o p!'lJº fl a magoa . Não menos ferida pela teprehensão 
pnblica, Anna s,ua mulh€r, aGcolheu-se a um d'aquel-
Ies deliciosos hortos, que de e~paço a espaço alegram 
ainda hoje de viçosa frescura os olhos do viajante, e 
n 'elle occultou os seus ptatltos e pezares. · 

Separados ali, e trespasMdos de velrntnente dor, re-
benté!hdo,..lhes dous tios de lagrimas, é levantand'O aó 
céu as mã9s e o ~oração, não cessavaiú de gemer e de 
implorar os auxílios divinos. Foi então (di~.m as tr11.:. 
dições que relatâmos) ql'l.e o anjo Gabriel, (1_0) descen-
dq á terra, appareceu a ambos e os consolou, qssegu-
rando-lhes que estavam findos os dias da súa prova-
Cão, porque o füerno lhes concedia uma filha, que se'." 

(6) Genes. cap. XXX. 
(7) Tobias cap. III. 
(8) Div. August. tract . 48 in Johan . 
(9) Machab. Liv. 1 cap. 1\7,, 'liv. II cap. J et X. 

· ( t.0) Villeg. Fios Sanct. - Feita de Santa Anna de Cas-
tro. Fr. José de Jesus Maria. 

.i 
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ria aquella Senhora desejada para Mãe · do Salvador. 
Logo d' ali o anjo lhe poz o nome de Maria; e ha-
vendo-a annunciado cheia de graça, determinou, que 
em observancia do voto de seus paes, fosse consagrada 
ao Senhor desde a infancia ( 11 ). 

Creram e obedeceram os dous santos, partindo sem 
' demora para Jerusalem, encontrando-se junto da porta 

dourada, como lhes tinha sido ordern:ido. Segt,ros na 
firmeza ela promessa aguardaram tranquillos desde en-
tão a hora do cumprimento. 

Não se espaçou muito. Anna concebeu no fim de vin-
te annos de esterilidade, e no mez de setembro, ( 1_2) 

· o primeiro do anno civil dos hebreus, perto da mesma 
porta dourada, e na casa aonde costumavam pousar, 
cruando chegavam a Jerusalem, veiu ao mundo a Vir-
gém predestinada. 

Faltaram de ce1~t9 n'es~e dia as pompas, com que os. 
poderosos costumavam celebrar estes faustos successos; 
porque, embora o sangue. real lhes corresse nas veias, 
os paes de Maria, envoltos na obscuridade de uma vida 
sem privações, mas sem opülencias, tamhem, existiam 
confundidos com o povo. A rosa mysteriosa, que S. João 
viu depoi.s radiante como o sol, que a vestia ele brilho, 
desabrochou do tronco de Jessé (13) modesta e hu-

-milde. Havia largos annos que estavam eclipsados os 
dias de esplendor na casa de David, ( 

(11)° Os auctores supra. 
(12) :Baronius quer que fosse a 8 de setembro do anno de 

733. Le Nain de Tillemon não segue esta opinião. 
(13) É expressão de Isaias no cap. Il. 



CAPITULO SEGUNDO. 

APRESENTAÇÃO DA SENHORA, E SEUS DESPOSORIOS. 

Ü uso em Israei era dar-se i~ome á creança perante 
a familia junta, depois do nono dia de nascida; e foi 
da bôca de Joach~m, que a Virgem recebeu o doce e 
mysterioso nome de Maria, que em hebraico significa 
'estrella do mar', e na linguagem Syriaca quer dizer 
'soberana e senhora.' S. Bernardo, exaltando-lhe as ex-
cellencias, exclama: 'Não é Maria a estrella brilhante 
e formosa, que nos clesponta sobre os. mares tempes-
tuosos do mundo?' 

Passados oitenta dias depois do. parto, as mulheres 
hebreias hinm purifi~ar-se ao Templo, levando nos hra- -
ços o seu primogenito, e offerece-ndo ao Senhor um 
cordeiro, ou duas rôlas. Anna, clleia de jubilo, lem..: 
brada, e· agradecida dos ben'eficios do Allissimo, ac-
crescentou á offerta das victimas o voto de dedicar ao 
serviço de Deus a filha, -que era a corôa da sua velhi-
ce, a alegria e enlevo dos seus olhos ; e quando che-
gou a ·epocha de cumprir a promessa, transpondo a 
torrente do Cison, entre -N azareth e o Carmello, cujas 
aguas corriam avermelhadas pelas cheias do equinoxio, 
dirigiu-se com seu esposo a Jerusalem, ( 1) deixando 
sem pezar os viçosos montes da Galiléa, gue se prin-
ciniavam a toucar de neve. 

' 'No Templo, os levitas e _sacerdotes acceitaram das 
mãos de Joachim a victima apresentada em acção de 
graças, e concluído o sacrificio conforme o rito, os 
piedoso~ paes, tristes e ··satisfeitos de coração ao mes-
mo tempo, prostraram aos pés do ministro da lei a 

(Í) Orsini - Hist. da Mãe de Deus cap. IV. 
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serva do Senhor, que deposilavam sob a sua guar~ 
da. (2) Contava então de idade a Vi_rgem tres annos 
e dous mezes ; (3) e o sacerdote, que recebeu a obla-
ção, asseguram alguns dos auctores, cujas tradições 
expomos, que fóra o santo Zacharias, rogado como 
parente, na qualidade de marhlo de Isabel, prima co-
irmã da Virgem Maria (4). 

Terminada a ceremonia, a Senhora entrou para o 
claustro, que pegava com o Templo, aonde se educa-
vam as donzellas consagradas até casarem (5). 

Hàbitando ainda a Virgem· QO Templo, em idade de 
onze annos, adormeceram no seio de Abrahão Anna e 
Joachim, seus paetl, fallecendo avançados ~m dias na 
sua casa d~ Na"zareth. (6) Completos os quinze a1mos, 
e unindo a Senhora ás perfeições do espií:it@ os dotes 
da mais rara formosura, ordenavam os estatutos que se 
lhe desse esposo para sahir do Templo amparada. (7) 
Occorreu a festa da nova dedicação; ajuntaram-se os 
parentes de Maria com os sacerdotes, e trataram reu-
nidos de a casar~m. Da sua parte a Senhora repetia 
as suppfü~as mais instantes para conservar illezo o es-
tado de pureza, em qlÍe se achava, servindo perpetua-
mente a Deus. Convocados os solteiros da _raça de Da-

· (2) Ocsini - ltiem, idem. 
(3) Vi1legas - Ffos Sanct. Festa da Present. Melchior de 

Castro, Hist. de Nossa Senhora Liv. 1 cap. 3.-0 Fr. José de 
Jesus Maria ~iv. I cap. 50 -n. 0 í. 

(4) Macedo - Eva e Ave, Parte II cap. XIX. 
(5) Flav. Joseph. Hist. Ant. dos Hebr. Lib. II cap. 2 et 

lib. XVIII cap. 3. 
(6) Epiphan. iP1!'esbyter. Constantin. in vita Beat . Mar. 

Melchio:r de -Castro Liv. I cap. 3. Fr. José de Jesus Maria 
Liv. _I cap . .51 n.0 1. 

(7) Melchior de Castro Liv. I cap. 14. Fr. José de Jesus 
Maria Liv. II cap. 38 n.0 2. 
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yid para d' entre elles se designar o conso!'te, . recahiu 
a escolha em José, natural de Nazareth, ·da mesma 
tribu da Virgem por linha varonil: (8) , As tradições 
devotas querem que a designação do esposo fo~se mi-
lagr.osa, floresoendo uma vara sêcca nas mãos do noi-
vo, como já florescêra nas de Arão, e baixando do ar 
uma pomba -a pousar-se em cima do palmito, que a 
coroava (9). · . . 

No mez de dezembro, segundo os inesmos · collecto-
res, celebraram-se os ditosos despos9rios, contando a 
Senhora quinze annos, e Joseph de trinta e cinco a 
quarenta. (10) A presença d'elle era gentil com ho-
nestidade, e a disposição corporal como convinha ·para: 
merecer do modo po~sivel .as perfeições da Esposa. ( 1 Í) 
Tambem tinha feito voto de castidade; e da mesma 
maneira que uma voz, sahindo do Propiciatorio do , 
Témplo, dissera á Virgem, que não temesse pela pure-
za jurada, porque sempre a guardaria, tambem outra 
voz divina socegáta os escrupulos de Joseph, affirman-
do-lhe, que identico voto de continencia ligava sua 
esposa ( 12). 

Tendo relatado em substancia os principaes acontecimen-
tGs, <le que rezam as pias crenças dos collectores, cumpre-nos 
observar, que em presença da severa ·critica religiosa os suc-
céssos, como acab&mos de os expôr, são pelo menos s6 funda-

(8) Os auctores .supra. • 
(9) Matute sup. cap. II§ 3. Fr. José de Jesus Maria Liv. 

II cap. 38 n.0 4-. 
(1 0) Villegas-Festa de S. Joseph. Matute d. c. 2 § !J. 
(11) Carlhagen. sup. humil. ult. § 3 . 

. (12) Macedo, El'a e Ave-..: Parte II cap. 23. 
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dos em trndições sem conceito na Igreja. Tanto Bollandus, 
como Baronius rejeitam com plausíveis razões, e tratam de 
puras fabulas quasi todas as circumstancias maravilhosas, fi -
guradas nos escriptos de hagiographos demasiado zelosos. A 
auctoridade de S. 6-regorio de Nyssa, e de Santo Epiphanio, 
os quaes di_scorreram ·ambos sobr!J essas antigas e obscuras tra-
dições, não impede que se eontestem como improva veis e des-
tituidos de base muitos successos e incidentes, que não repu-
gna~am ao ardor da sua fé. 

E sabido, que em grande parte a origem de diversas len· 
das pias procede de um papel intitulado-O NASCIMENTO 
DA. VIRGEM -falsamente attribnido a S. Thiago de Jerusa-
lem, ou a S. Cyrillo de Alexandria, e repellido como apocry-. 
pho pelos Padres. O sabio Lenain de Tillemont, nas suas Me-
morias auxiliares da Historia Ecclesiastica nos primeiros seis 
seculos, discute e refuta com o cabedal de critica e de sciencia, 
que lhe é proprio, quantas invenções deturpam, a seu ver, 
a simplicidade dos fa!!tos anteriores ás relações dos Evangelis-
ta's, que d'esta maneira enfeitados, 011 degenerados, assustam 
até a credulidade menos suspeitosa. • 



CAPITULO TERCEIRO . 

• WNCEPÇÀO DE S. JOÃO BAPTISTA . 

. Vox. clamantis in deserto. 
IsA1As cAl'. XL. 

Erit enim magnus coram· Domin<J. 
EvANG. SEC, Luc. CAP. 1. 

IsAIAS tinha annunciado, o- precursor do.Messias, e na 
visão do futuro tinha clamado : 'Consolae, consolae o 
meu povo, · disse o vosso Deus. Fallae ao coração de 
Jei·usalem e chamae-a: a- sua malícia está acabada, a 
sua iniquidade foi expiada ; já recebeu das mãos do 
.Senhor o dobro por todas . as ·culpas.' 

E subindo mais alto ~inda no seu enthusia~mo, 
.accrescentára: 

' Eis a voz do que clama no deserto ; apparelhae o 
caminho do Senhor ; endereçae no ermo as veredas 
do riossó Deus. Os· valles serão levantados; os montes 
e õuteiros serão abatidos. , . e as asperezas ficarão 
planas.' 

' A gloria de J ehovah será manifestada ! ' ( 1) 
A epocha veiu, e a promessa cumpriu-se. 
Havia entre os Judeus · um sacerdote chamado Za-

.charias, da 'familia de Abia, .vma das vinte e quatro; 
em .que David distribtiiu os millistros da lei e os sa-
crificadores. !sabe~ sua mulher, descendia da raça de 
Arão. Conformes ambos com os mandamentos d.e Deus, 
'viviam, guardando os seus preceitos. 

(1) Isaías, cap. XL, v. 1 a 4. Damos o' sentido, e não a 
ir!lducção litteral. 

13 
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Já adiantados em annos, e abundantes dos bens da 

terra, para completa ventura da sua velhice só lhes 
faltava a ddce consolação de abençoarem um filho, 
desejado fructo do mais ditoso enlace. . 

Apezar ·da magoa caus().da pela nodoa da esterili-
clad~, Isabel, elevando 'O espírito ao Senhor, não ~bria 
a Mca aos queixumes. Cqnsumia -as tristezas comsigo, 
e 11ão cessava de pedir Aquelle, que a úm aceno do 
seu braço omnipotente fizera de Sara i~fecunda a mãe 
de uma ger-ação numerosa, como as estrellas do céu, 
e as areias do mar. 

Desd.e que foram instituídas, as familias sacerdotaes 
serviam no Templo aos turnos ; os differentes minís-
terios' do cuito eram tirados á sorte·; e cada Levita 
desempenhava as funcções, que ella. designava. 

Succedeu cahir então a sorte em Zácharias, e én-
. carregai-o da offerta do Incenso no altar dos perfú-
mes, durante a festa dos Tabernaculos. Uil} vêu cor-
;rido dividia o altar do santuario sacratíssimo, vedado 
a todos; menos ao Summo Pontífice, o qual entravà 
só uma vez por ann9, cobrindo o r_osto diante da ç.rn• 
ge~tade de Jelíovah. . ~ 

Já o fumo subia com fragrancia, jã o povo ajoelha-
do· no vestíbulo. erguia as suas oráçôes ao céu, (2) qüan-

- do Zacharias, nõ momento de offerecer os aromas, vê 
_de repente o anjo do Senhor ao ·lado do altar. Tur- · 
vou-se o anciâo ; o temor e o respeito tolheram-lhe_ 
os membros. cc Não' receies, Zacharü,is,- (disse o envia-
ilo celeste) a tua supplica foi ouvida. Isabel, tua mu-
lhêr, dará á luz ·um menino, que chamarás Johão, e 
n' elle terã:s o regosijo da tua alma. Muitos se hão de 
alegrar com o seu n~s:~iménto, -porque será grande aos 

(2) O pcivb orava no vestíbulo do T~mplo. Dentro, na 
parte em que estava o ·altar dos perfum.es, sá. entra\'am os 
sacerdotes. Exodo cap. XXX, "'· 7-Levit. cap. XVI1 v.17. 
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oJhos do Senhor. Não beberá vinho, nem licor, que 
possa embriagar, e já no ventre de sua mãe estará 
cheio do espirito santo. Converterá ao seu Deus mui-
tos dos .filhos de Israel, e virá adiante d' elle no espi ... 
rito e virtude de Elias para unir os corações dos paes 
aos filhos, reduzir os incredulos á prudencia dos jus-
tos, e preparar ao Senhor um povo perfeito. >J 

Duvidando Zacharias, respondeu ao anjo : - 'Por 
onde conhecerei que é certo, sendo eu velho, e minha 
mulher idosa?' · 

O anjo redarguiu: - 'Sou Gabriel, e assisto na 
presença de Deus. Fui enviado para te dar a boa no-
va. Em castigo de não creres nas minhas palavras, 
que_ a seu tempo hão de cumprir-se, desde aqui fica-
rás mudo; não recobrando a falla senão no dia em 
-que succederem ·as cousas que revelei,' 

Desappareceu o anjo, e ainda elle fallava, já o sa-
cerdote sentia os effeitos da sua admoestação. Entre-
tanto, o póvo, fóra, esperava por Zacharias, maravi-
lhado da ,demora. · A final, quando sahiu, rodearam-o, 
apertando-o com perguntas ; mas vendo que não po-
dia responder, entenderam, que tivera alguma visão 
no Templo, o que elle proprio C?nfirmava por gestos 
e signaes (3). 

Acabados os dias do seu turno, recolheu-se o sa-
cerdote a c~sa e pouco depois concebeu Isab~l ; mas 
no auge do seu jubilo occultaYa-se, dizendo :-'E a gra-
ça do Senhor no dia em que se dignou pôr termo ao 
meu opprobrio;' e persistiu no segredo cinco mezés até 
~ereín evidentes os indicios da gravid~z. Desde. que 

(3) Evangelho de S. :J..ucas, cap. L Seguimos, mas não 
copiamos o texto sagrado. No que não implica omissão ou 
erro de doutrina reservamo-nos o direito de expôr tambem 
as tradições auctorisadas, desenhando os personagens e as lo-
calidades pela discripção dos viajantes, e séguudo os retratos 
dos historiadores. · · 
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não admittiram duvida, a esposa de Zaeharias tornou 
a apresentar-se com espanto e admiração de muitos, 
que não comprehendiam como em tão avançados au-
nos houvesse alcançado de Deus a benção, que a fize-
ra mãe. 

CAPITULO QUARTO . 

.ANNUNCU.ÇÃO DA SENHORA. 

Ecce ancilla domini 1 fiat mihi secun-
dum verbum tuum. 

EvANG. SEC. !roe. CAP. I. 

SE1' mezes eram passados depois de Isabel conceber, 
quando ·o Senhor enviou o anjo Gabriel á cidade. de 
Nazarcth na Galiléa. Ahi morava Maria, filha de Joa-
chim, desposada com Joseph. 

Observando o voto de castidade, jurado antes das 
nupcias, amb'tls c.ontavam os seus dias em p~z, santi-
ficando a vida com boas obras. 

Era a hora em que o sol, declinando, se inflamma 
de abrazadas cores, e desce DO horisonte entre nuvens 
de ouro e purpura ; e em que as sombras, trepando 
dos vaHes cheios de silencio, vão anoutecer os cumes 
dos montes. 

Hora de melancholia e saudade, em que a luz e as 
trevas se encontram, e param um momento indecisas ; 
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e na. qual o hrando mürmurlo, das aguas unindo-se ao 
leve susurrar das ramas das arvores, e das hervas ren-
tes dos campos, ligeiramente bafejadas pela viração da 
tarde, repassam a alma d' aquella contemplativa triste-
za, que não dóe, .antes consola. _ 

Terminados os trabalhos do dia, a Virgem tinha os 
olhos fitos nos risonhos declives das alturas, aonde está 
·assentada Nazareth; e o seu espírito, quasi. solto do 
véu terrest:t:.e, voava ' arrebatado pelos espaços de uma 
terna e -profunda meditação. Todo o seu amor, e to-
dos os seus extremos subiam para Deus. Embevecida, 
e abrindq,-se candida de innoc,encia e fragrimte de pu-
reza, a alma fugia:..lhe do mundo, stía' prisão, para sau'-
dar as alegrÍa,s e a serenidade do céu, ·adorando as ma-
ravilhas e grandezas do Senhor. 

pabriel adiantou-se, e disse-lhe de repente: 'Deus 
te salve, ·Maria .cheia de Graça; o Senhor é comtigo; 
bem dita és tu entre · as mulheres ! ' 

Á vista extraordinaria de um anjo ella estremeceu 
de pejo e discorria pensativa, que saudação seria esta. 
Gabriel continuou então: 'Não t~mas ; és acceita aos 
olhos de Deus. Conceb~rás e darás á lúz um filho, ao 
qual' porás o nome de .Jesus; e este será grande, e se-
rá chamado Filho do Altissimo. O Senhor Deus lhe 
dará o throno de David, seu pae ; elle reinará eter-
namente na casa · de Jacob ·; e o seu reino nunca terá 
fini: 

Cada vez mais suspensa, Maria, replicou: - 'Como 
pode ser isso, não conhecendo eu varão ? ' · 

O anjo respondeu: 'O Espirito Santo descerá sobre _ 
ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua som- , 
bra. Por isso mesmo o santo, que ha de nascer de ti, 
será chamado Filho de Deus.' · 
~ E segund~ o costume dos enviadõs de Jehovah para 

lhe dar um signal em c-0nfirmação das suas promessas, 
·accrescentou: 'Ahi tens Isabel, tua parenfe, que _ atú 
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concebeu na velhice ; e este é o. se'X.to mez da que s@ · 
diz esteril, porque a Deus nada é impossivel ! ' 

Maria inclinou-se, e disse ao mensageiro celeste : 
'Eis a escrava d.o Senhor, faça...,se em mim segundQ 
a tua palavra!' · 

D esappareceu o nn]04- e o Verbo fez-se carne fara 
habitar entre nós. 

CAPITULO QUINTO. 

'VISlTAÇÃO DE- SANTA ISABEL -

Exsurgens autem Maria in diebus iHi~. 
abiit in mon\ana cum feslinatione, in 
civitatem J udú. 

Et intrav.it in domum .Zacharire et 
tialutavit ·EJisabeth. · 

Ev.a.N G. llEÇ. Luc. ÇA.P. ! ~ 

MARIA, sabendo pela revelação do anjo o ~stado de 
Isabel, e docil ·á inspiração de Deus, partiu sem de-
mora de N azareth, para a visitar na cidade sacerdotal 
de Ain, a· duus leguas de Jerusalem, aonde Zacharias 
tinha a sua casa, · situada no mesm-0 logar, aonde. Santa 
Helena .fundou depois uma igreja. 

Entrava-se na estação das rosas, e da morada da 
Virgem á terra em que habitava sua Prima, era lar-
ga jornada, e trabalhoso caminho. Não se vencia em 



menos de cinco dias, havendo demais a atravessar par-
te da Galiléa, toda a Samaria, e a região montuosa de 
Judá, cheia de ladeiras íngremes, e de trilhos despe-
nhados, cortad~ de torrentes ainda grossas das aguas 
do inverno, e de arenosas solidões, aonde queima .o 
sol com todo o ardor ( 1 ). 
. Os roµianos não tinham consti:uido ain!la as estra-
das, que illustraram o seu d.ominio '; e o caminhante 
era obrigado a pizar veredas arrombadas dos pés dos 
camellos, e escorregadias pelos seixos rolantes e pedras 
soltas, que ameaçavam· sepultal:..o de um instante para 
outro nos precipícios abertos a cada passo. 

Eis as fadigas. e perigos a que a Senhora .se offe-
r.ecia voluntariamente, e que leva·m alguns escr1ptor.es 
a affirmarem, que Joseph a acompanhava, não pod.en-· 
1do suppor, que deixasse hir desamparada de protecção 
contra us usós da Palestina, e contra os receios da sua 
ternura, uma esposa tão tenra de anuos e dotada de · 
t;ão grande belleza (2). 

Chégando a Ain a Virgem dirigiu a Isabel a cos-
tumada saudação ; e apenas esta doce voz soou aos 
seus ouvidos, a mulher de Zacharias, sentindo o filho 
alv-0roçado de alegria dentro das suas entranhas, e 
cheia do Esp.irito Santo exclamou: 'Bemdita és tu en-
tre as mulheres, e bemdito é o fructo do teu ventre ! 

. D' onde mereci que a Mãe do meu SÚ1hor. me v.enha 
·ver?' E contando como sentira exultar o menino den-
tro de si, accrescentou: - 'Bernaventurada foste 0m 
crer, potque será cumprido quanto foi dito da par,t~ 
do Senhor.' · 

A resposta de Maria foi o cantico sublime e repen-

(1) Orsini-Historia da Mãe âe Deus, cap. IX. 
(2) Orsini- idem -Vilhegas, F1os Sapct. Festa da Visit. 

O padre Ligny oppõe-se na aua Historia de Jesus .Cb.ristl', e 
Lacheae omitte este ponto. 
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tino · do· MAGNIFICA:T, _o primeiro' entre QS cantieos do 
Novo Test~mento, e de certo um dos mais f MmoSO$ 
de toda a Escriptura Sagrada. 

'A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espí-
rito se ·àlegrou em Deus, meu salvador, porque elle 
póz os · olhos na baixeza da sua serva, e de hoje em 
diante eis que me chamarão bemaventutada todas as 
gerações, pois grandes éousas me fez o que é Pode..:. 
l'Oso,- e santo é o seu nome. Sobre filhos e netos se . 
estende a sua misericoi·dia para os que o temem. Elle 
manifestou o poder do seu braço prostrando os sober-
JJos, depondo os p@clerosos, e eI-evando os humildes: 
o~ fámintos encheu de bens, os ricos despediu vazios, 

· alçando a Israel,_ seú servo, lembrado da sua palavra, 
assim como prometteu a nossos paes, a Abrnpam, e á: 
sua descendencia.' . 

N' este hymno admiravel, o espírito da Virgem abra-
·ça em um momento as antigas prophecias, e o seu ·pie.., 
.no cumprimento. Prostrada .com humildade diante do 
throno do Eterno, a Rainha dos anjos celebra os pro-
dígios da sua grandeza, memorando a promessa de 
Abraham, e o resgate do genero humano. 

Quasi tres mezes se demorou a Senpora no paiz dos 
. Hetheos, no fundo d' aquelle fecundo yalle, aonde Za-
. charias tinha a sua residenc!a de campo, ficando entre 

ella e a casa em que nasceu João Baptista, .mas proxi-
ma de ambas, a fonte denominada de Nephtoa no tem- -
po de Josué, e hoje chamada de Maria, em memoria ·. 
'da tradição, que nos indica este sitio como um dos 
mais viSitado~ da Mãe de Deus. Maria, recolhendo-se 
da campina: ()U da montanha, folgava· de descansa-r á 
sombra junto dà fresca nascente, que depóis de tantos 
seculos ainda hoje mitigà a sêde e a_ fadiga do viajan-
te' desfallecido, que busca de longe com os olhos a ci-
dade Santa, de Jerusalem t " · 

lgnorâmos se a Senhora assistii.1 a<,>. p~l'to ele Isabel. 

. . 
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As opiniões dividem-se a este respeitÓ. Origines, San-
to Ambrosio, e muitos auctores sisudos querem que 
estivesse presente, allegando que pelo menos fôra sin-
gular, achando-se de rnezes na companhia da sua pa-

. rente, o desamparai-a na ·hora .do perigo e da affiicção. 
O verdadeiro motivo da Visitação peleja igualniente 

com a sabida antecipada. Se a presença do Verbo, que 
trazia no seio, devia ser .para S. João (e era) a benção 
especial concedida ao Precursor, retii:ando-se a Virgem, 
perdida ficava a consolação de satisfazeT ao· fim da pe-
nosa jornada. No momento da circumcisão do Baptis-

. ta é que se viram os effeitos da eleição divina; e por 
isso à Igreja commernora a festa da Visitação a 2 de 
julho, dia oitavo do nascimento. . 

Entretanto merece reflexão o modo por que S. Lu-
cas narra os succ·essos n' esta parte. Antes. de referir 
o parto de Isabel, o Evangelista diz claramente que 
Maria depois de trcs mezes de visita em casa de Za-

. charias volLára a N azareth; mas. tarnbem importa con-
siderar que as transposições de factos não são raras 
em S. Lucas, e não importam o que parecem aueto-
risar ao primeiro lance cl' olhos. . · 



C4PITULO SEXTO. 

NA.SCUl.E'.'11'0_ DE S. JOÃO BAPl'lSTA. 

Et postulans pngilarem scripsit, dicens: 
J{)annes est uurnen ejus . Et miriltÍ sunt 
universi. 

Ev~N<:L ,SEC. Lvc. CAP. I. 

CuEG~J. aõ termo da gravidez deu lsahel á luz um 
filho, e os visinhos e parentes vieram r~gosija1·-se com 

'dia, acompanhando-a nos l-ouv-0res com que não ces-
sava de exaltar a Deu.s. 

Ao oita,·o dia vieram t0<los outra vez· para assisti-
rem á cfrcumásão do menino,' e depois d' ella, segun-
do o uso, quizeram.por-lhe o nome, e davam-lhe o de 
seu pae ; mas Isabel acudiu logo e recusou, dizendo : 
'Chamar-se-ha Joã-o ! ' " 

Insistiam elles observando, que em toda a sua rlinha-
gem ·não existia um só d' aquelle nome; pias desenga-
nados de não a poderem persuadir, voltaram-se para , 
Zacharias, e fizerâm-lhe signal para que decidisse. En-
tão este pedindo as suas memorias escreveu: 'Johão 
é o seu nome.' 

E repentinamente desprendeu-se-lhe· a língua, "'. le-
• vantando a voz bemdisse o Senhor. 

Quantos presenciaram tantas maravilhas, e qum:itos 
as ouviram referir, ficaram tomados de espanto~ e uns 
e outros' clamavam: 'Quem julgaes que virá a ser. este 
menino?' 

ft.o uso da pala.vra Zacbarias juntou ali o dom de 
prophecia. Inspirado do Espírito Santo abriu os labios 
para revelar os .procligios futuros, e o. c.antico, que en-
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cerra· a promessa do Kvangelho, e a pintura dâ-Igrejot 
nos seus dias gloriosos, desatou-se_ da sua bóca; 

'Bemdito seja o Senhor' Deus de Israel, que visitou 
e remiu o seu povo, e nos suscitou · um Salvador po-
deroso na casa de David, seu servo, pois' nos tinha 
promettido pela bôca dos Prophetas, nos . passados se-
culos, . que nos livraria de nossos inimigos e da mtio 
de todos os que nos aborrecem, para favorecer a nos-
sos paes, e se lembrar do seu santo pacto, e d0 jura-
mento feito a .Abraham, para que livres de oppressore» 
o sirva.mos sem temor em santidade e justiça por to-
dos os dias da nossa vida.'- E illuminado pela luz da 
visão .divina, voltaódo-se para seu filho, accrescentou: 
'E tu, menino, propbeta do Altissimo serás chamad0, 
porque hirás diamte da face do Senhor a ·apparelhai· o~ 
seus caminhos, parà dar conhecimento da salvação, a0 

seu ·povo em remissão dos peccados,- e não por mereci-
mento nosso virá este bem, mas pelas entranhas da . 
misericordia de Deus, que fez que de alto nos ~isitas
se este sol no oriente para allumiar o.s que yivem nas 
trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos 
passos no caminho da paz ! ' 
· O Messias representado n' esta figura sublime não é 
o conquistador e o guerreiro omnipotente, .que os Pha-
riseus esperavam, mas sim o Salvador pacifico e o cor-
deiro immaculado, vindo para remir ·as culpas, e pagat.· 
o' pezo d' ellas com o sangue do maior s~crificio. 

Á antiga succede a nova epocha ! As trevas, qu.e 
~estiam de escuridão a· sociedade· yeJha rasgam-se ; <~ 
a claridade do noyo astro illumina a terra e aponta o 
céu. A religião do a.mor suhst:itue as falsas seitas e os 
terrores; e o homem, que d' antes moré!va •na sombra 
da morte, vê no mun.do o seu desterTO, e pela immor-
talidade vê no paraizo a Yerdadeira patria. 

Eis a idéa, que Zacharias nos dá do reinad-o do 
Messias; ·e depois a vida ele Christo, a sua doutrina, 
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e 1.1 prégação dos Apostolos não fizeram senão confir-
mai-a. 

Os locaes, aonde tantas Ínaravilhas succ~deram não 
podiam deixar de ser assignalados pela devoção desde 
os primeiros tempos. As duas casas de Zacharias, tan-
to a que viu o nascimento do Precursor, como a que 
ouviu as saudações de Isabel e de Maria na VisitaÇão, 
foram convertidas em santuarios. Situadas a curta dis-
tancia, de modo que do alto de uma se descobre a 
outra, ambas foram preferidas por solitarios desenga·· 
nado~ das vaidades terrenas para refugio das tempes-
tades humanas, e theatro de oração e penitencia. 

O· conrento de S. João, collocado na corôa de uma 
subida, e rodeado de montes, abriga hoje dentro dos 
~eus muros o sitio venerado, em que veiu ao mundo _ 
aquelle que foi auro.ra do saudavel dia da nova era. 
O sarituario não está no pavimento da igreja; é ne ... 
cessario descer doze degraus para baixo da terra, e 

' entrar cm uma capella lageada de finos marmores. 
Dentro está um altar preciosamente adornado, e de ... 
baix:o d' elle adora-se o Jogar da nativi.dade do Baptis-
ta, designado por uma estrella de pedra, que sempre 
allumiam seis alampadas de pr~ta (1). 

D'aqui á residencia de campo, aonde a Virgem Ma-
ria foi recebida por Isabel, o caminho é breve, sahin-
do-se por uma vereda orl_ada de oliveiras frondosas. 
Logo a dous tiros de espingarda adiante está . a fonte 
de N ephtoa correndo por tres canaes de lavor antigo; 
e depois de subida uma encosta íngreme, nas faldas de 

- uma dilatada montanha, acha-se sobre um outeiro o 
Jogar, em que passou a bella scena da Visitação. A~n
da no. ten:ipo de Fr. Pantaleão d'Aveiro ém memoria 
do soberbo Mosteiro de Religiosas ali edificado, res-

(1) ·Fr. ·Antonio do .Sucram.ento - Viagem a Jeruealem, 
!I Pa,·te. • 
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tavam n'este cabeço as paredes da igreja e n capella 
mór inteira, com pinturas de boa mão. 

Ao sàntuario desce-se por uma escada de vinte de-
. graus até uma êas~ debaixo da terra da grandeza de . 

razoavel capella, coi:n seu altar de pedra ao nascente. 
Ahi quer a tradição que fosse o encontro da esposa 
de Zacharias com sua Prima, e o sitio em que a Se-
nhora entoou o formoso .cantico : do 'Magnificut' (2). 

Pareceu util dar esta leve idéa do sitio, e sem-
pre que o assumpto o exigir seguiremos a mesma re-
gra., descrevendo os pontos notà.veis pelos factos que ~ 
recordam. Allivia'-s~ mais assim a severidade á nar-
ração, e une-se de algum modo o agrado curioso de 
uma viagem rapida pelos Jogares mais estimados dos 
leitores. · 

(2) Fr. Pantaleâó d' Aveiro- Itiner. da Terra Sant., cap. 
M. - Fr. ' Antonio do Sacramento - Viagem a Jerusalem, 
II Pa1·te. ~ · 

' 
~-
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CAPITULO SETil\'10. 

INf'ANCL\ DE 5. JOÃO NO DliSERTO.-

Et erat in descrlis usque ín díem oslen• 
1 ionis sure ad. Israel. · 

EvANG. rnc." Luc. CAP. I. 

Á .MÃO do Senhor estava com o filho de Zacharias 
desde menino; ( 1) e á proporção que hia crescendo 
fortificava-se na virtude. Em todas as acções mostra-
va que fôra eleito por Deus para ser a voz das suas 

.maravilhas. 
A idade em que se acolheu ão deserto não é C'O-

nhecida; mas foi sempre opinião unanime da Igreja, 
que elle o habiteu desde os mais tenros annos. Dota-
do de uso de razão já no ventre de sua mãe, o espi-
rito de Jehovah assistia n' elle, e servia-lhe de guia, 
preparando-o ·_para a missão .sublime a que era desti-
nado. Os exemplos de austeridade e os exercícios de 
penitencia a que se entregava longe dos homens, de-
Yem servir de lição aos varões apostolicos para adquiri-
rem a força de se vencerem a si, e de chamarem ao 
caminho do céu os que mais se desviam d' elle, corren-
do pelas veredas do vicio e das vaixões ! 

O deserto, a que Johão se retirou desde .a infancia, 
é triste é espantosa, asseguram alguns dos que o visi-
taram. Entre as rochas e penedos, de que está cober-

. to, houve antigamente um moste~ro, feitas as cellas co-
mo ninhos de aivões e andorinhas, ajudados de alguma 
industria humana. 

(1) S. Lucas, cap. I, v. 6G. 
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Mostra-se uma caM pequena, ou antes gruta, aber-
ta na rocha viva, com um leito de pedra á feição de 
poial, aonde se ·diz que dormia o santo. Pol' duas fres-
tas, rasgadas uma ao sul, outra ao poente, entra a luz. 
A porta fica igual com o tecto. Cinco a seis passos ao 
lado, no mesmo penedo, nasce uma fonte pequena, que 
de fora não dá mais signal de si do que sentirem-se 
as gotas de agua cahindo, e ver-se o !Ogar todo cheio 
de humidade. Contemplando o sitio, dir-se-hia que de 
proposito fôra disposto pela natureza pa~a · a . vida \).ll-
gelica do Precursor. Ao redondo vã'o grandes mattas . 
de alcaparras, e para baixo segue o rochedo muitas 
vezes quasi a prumo; o valle angustiado entre duas 
asperas montanhas, que se lhe abre aos pés, é tão 
medonho e escuro, que· faz tristeza só olhar para elle 

.. e.para o sombrio e basto arvoredo, que o veste (2). · . 
Um viajante moderno, não pinta, porém, os locaes 

com tão severas tintas ; ê tendo '1isto pelos seus olhos 
o ·que descreve, merece-nos o conceito de verd?deiro 
e de bom observador. No quadro, que nos traça , o 
deserto. de S. João não é a penedia arida, e· a flores-
ta povoada de feras e de aves de rapina; que alguns 
auctores rewesentaram. o ermo, a<mde se creou a in-
fancia e rôbusteceu a juventude do filho de Zacharias, 
encerra uma d' essàs 'deleitosas solidões, que á alma 
deseja muitas vezes. para descansar do mundo·, e viver 
comsigo. (3) Hq em volta d' ella valles enfeitados· de 
arbustos e de flores, searas de trigo, e uma vegetação 
viva . e suave, que atrahe, e parece separar-nos das ;e-
giões. assoladas pela .maldicção de Jehovah. A alfarro-
beira cresce com frequencia . n' estes sítios. A gruta a 
que se recolhia S. João é um rochedo conca-vo, sus-

(2) F r. Pantal. d'Aveiro ~ Itiner . d~ Ter. Sant. cáp. 56. 
'( 3) Poujeulat - Correspot'ldencia do Oriente, 'l'<i>mo IV, 

carta 96. · 
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penso na encosta de um outeiro. elevado. Acima da 
gruta jazeri1 as ruínas de uma igreja. Ao lado corre 
a fonte aonde o filho de Zacharias apagava à sêde. 

O ermo, em .todo ellc, não contém a menor cabana, 
nem o mais leve indicio de habitação, As aves do céu, 
os rouxinoes, as càtovias, e os pardaes, são os unicos 
mõradores da selva, os que a atravessam com . os seus 
vôos, e a ;:mimam com as suas vozes. No resto a soli-
dão m_ais completa ! : .. 

Por estes logares cheios de silencio é que o Pre-
cursor passava coberto de uma pellé de camello· preza 
n'uma correia de couro, colhendo o mel silvestre e os 
gafanhotos, de que se nutria. E ainda hoje o cami-
nhante, em presença da proftmd.a paz d' esta paizagem 
santa, afiando os ouvidos pára subitamente, parecen-
do-lhe que so meio dos trinados dos passaras, escuta 
aquella austera voz do deserto, que ha dezenove se-
culos dizia ás gerações corrompidas. do mundo velho: 
'Apparelhae o caminho do Senhor; endereçae no ermo 
as veredas do nosso Deus l' · 

Desde a· infancia, Johão cumpriu á letra a palavra 
do propheta quando disse que se veriam os meninos 
brincando com as serpentes. Destinados. a admirarem 
o Salvador do mundo, os seus olhos afastaram-se de 
tudo o mais, reputando-o menos digno. Ás entranhas 
dos desertos foi respirar ares livres da podridão do 
seculo e das cidades, · procurando _morada aspera, mas 
aberta, d' onde pudesse contemplar o céu a todas as ho-
ras, adorar a Deus, e contando com a vista os exerci-
tos de estrellas, que brilham durante a noute, conside-
rar na grandeza do Creador, e na baixeza da creatura. 

Em quanto não chegava a hora de annunciar o rei-
nado do Messias, e de padecer pela verdade, buscou 
este refugio, para conversàr com os anjos, e ouvir s~m 
pavor a voz dé Jehovah, quando o chamqsse corno a 
Moy.sés, dizendo- 'Estou aqui!' 
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Um dos Santos Padres -inais antigos e veneraveis, 
S. Pedro Alexandrino, assegura como cousa acceita ge-
ralmente, que João Baptista se refugiára no deserto 
para escapar á barbaridade de Herodes, que não con-
tente de buscar a Jesus, menino, para lhe dar a mor-
te, queria tambem descarregar a espada sobre o Pre-
cursor ; e accrescenta, que, illudido na sua crueldade 
pela fuga do Baptista com sua mãe, o tyranno se vin-
gára em Zacharias, que mandou assassinar. entre o 
Templo e o altàr dos holocaustos. Christo, reprehen-
dendo .a dureza dos hebreus, cita de feito um Zacha-
rias como o ultimo dos justos ~acrificados; e ainda no 
quinto seculo a piedade dos fieis no Jogar do ·Templo, 
aonde a tradição aponta o crime, mostrava algumas 
pedras do pavimento vermelhas com a indelevel nodoa 
do sangue ! -

Seguindo o preceito do anjo, que o annunciâra, João 
nunca bebeu vinho, nem provou licor e~pirituoso, exce-
dendo na mortificação dos appetites os rigores impostos 
aos Nazarenos. O mesmo pão lhe parecia regalo de-
masiado. 

Para commover os Judeus endurecidos, poz-lhes o 
Senhor diante à.os olhos o exemplo de uma vida su-
perior a todas as fraquezas da terra, para qlf, ensi-
nada por esta voz do deserto; a verdade penetrasse 
melhor no coração do seculo, recordando a grande 
imagem do proplieta Elias. 

Antes do Messias, que vinha trazer a paz e a espe-
rança ao mundo novo, era preciso que a penitencia en-
cerrasse as portas do mundo velho, e que o mais santo 
depois de Christo e da Virgem, sua Mãe, apparelhàs~~ 
o caminho, e chamasse os homens transvi_ados 1 - · 

,_ . . 

14 . 
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CAPITULO OITÀ. VO . 

A VIÍlGE!\I E' S. JOSÉ. 

Dura sicut ipfernu& remulatio. 
SALOM, Lrn. cANT. oAP.VIII. 

Joseph autem vir ejus, cum esset justus, 
et nollet eam traducere, voluit occulte 
dimittere eam, 

EvANG. sEc. MATH.1E11lll CAP. 1 v.19 . 

UMA joia rica não se guarda senão em vistoso cofre, 
diz um escriptor nosso. , O exterior de Maria logo re-
velava aos_ olhos encantados a formosa alma, que mo-
rava dentro d' elle. 

Á nobreza do sangue, aos dotes do espírito, e ao es-
malte da mais perfeita virtude, juntou a Mãe de Chris-
to á rara gentileza, que mereciam tantas prendas~ e que 
attesta.m unanimemente as tradições catholicas: 

Santo Epiphanio, citado por Nicephoro, teferindo-
se ao testemunho de Santo Ignacio, e de S. Dionysio, 
que tiv: ram a felicidade de ver a Virgem, e aos lou-
vores escriptos de auctores gregos e hebreus d' aquel-
les tempos, deixou-nos uma ,descripção notavel da pre-
sença e feições da Senhora. 

Traçada no quarto seculo pelo velho arcebisp·o esta 
pintura é a unica, a que .podemos soccorrer-nos para 
clar alguma icléa d' esse maravilhoso retrato, que outra 
tradição tambem attribuiu a S. Lucas, e que· certós 
modernos- quizeram que chegasse a Veneza, e ·ás mãos 
do celebre Ticiano ( 1 ). 

(1) Epipban. apud Niceph. hist, Eccles. Lib. II, cap. 23. 
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Conforme a descreve Santo Epipb.anio, a Esposa de 

Joseph foi de estatura pouco acima de mediana; o seu 
rosto tinha alguma inclinação a· comprido; e a tez, 
brandamente- aquecida de um rellexo douradõ· pelo sol 
da patria, como a da Sulamita, tomára aquella bella 
côr, que dá a madureza '"ás espigas feitas na Palestina. · 
Eram louros os cabellos ; gran·des e alegres os olhos, 
de um verde fino, mas não claro ; as sobrancellias ar-
queadas -e pretas sem excesso; o nariz aquilino, ,e de-
licado nas proporções ; os beiços rosados ; as mãos del-
gadas e elegantes (2). -· 

Todos os Santos Padres se extasiam, exaltando á 
porfia a belleza sublime de Maria ; e S. Dionysio o 
Areopagita, cujas palavras têem grande auctoridade, 
porque aindà veiu a tempo de conhecer a Rainha dos 
anjos, affirma-nos que a sua formosura deslumbrava, 
e que elle a teria adorado como Deusa, se não sou-
besse que Deus é um ! (3) 

A presença da Senhora envolvia ·um composto de 
perfeições que nunca ·teve igual. Gracioso, agradavel, 
e realçado pelo véu divino de um pudor sublime, o 
seu aspecto grave e juntamente affavel attrahia os sen-
tidos e a alma, inspirando não só respeito, mas ado-
ração. No semblante resplandecia a graça, que a allu-
miava interiormen.te; a voz· suave deleitava o coração ; 
e na modesta singeleza das folias e das acções rescen-
dia aquella fragrante virtude, que é do céu, e não do 
mundo (4). 

Qualidades taes, e em grau tão alto, engrandeciam a 
Virgem aos olhos de quantos a contemplavam, infun-
.dindo no animo de Joseph a maior ·yeneração. 

(2) Orsini- Hist, da Mãe de Deus, cap. V. 
(3) Orsihi - Ibidem. · 
( 4) Epiph. apud Niceph loc. cit. Orsini - llist. da Mãe 

de Deus, ibidem. · 
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Passada, porém, a fadiga da j~rnada a easa de Za-
eharias, e da volta á cidade de Nazareth, entrou a 

· Senhora em outro maior trabalho, porque o tempo 
. principiava a mostrar, ·que tinha concebido; e suspei-

tas -duvidosas come~avam a combater ao mesmo passo 
no peito de seu esposo, que pelo voto de castidade, 
guardado entre ambos, com motivo devia admirar-se 
e entristecer-se. 

Salomão, em um dos canticos, pintou.admiravelmeu• 
te o ardor de similhante cuidado, comparando-o aos 
tormentos infernaes. As apparencias accusavam, e a 
incerteza pungente com a cruel perplexidade cada dia 
trespassava o patriarcha de novos golpes, 

Dissimular com prudencia o que estava a ver com 
os seus olhos, esperando pela explicação do successo, 
foi o primeiro proposito. A pureza da Senhora, a can-
dura e a santidade seínpre observadas n' ella 1 e que 
ninguem melhor podia attestar, árgumentavam a fa-
vor dos impulsos da. ternura. Não era possivel que !> 
pudor e a virtude angelica; até ali não desmentida, 
calcando todo o pejo e recato, de repente se conver-
tessem em infamia e opprobrio, enegrecendo o nome 
do que a recebêra e prezára sempre, como superior a 
todas as cousas ! 

No_meio d'este labyrinto de hesitações e receios, o 
que lhe cumpri.a fazer? Conservar comsigo a mulher 
adultera seria pecéar, contra a lei, e ex,pôr-se a uma 
nodo,a indelevel. Repudiai-a não declarando a razão, 
deshonrava-a do mesmo modo, salvando-lhe só a vida; 
porque um varão de costumes austeros e temente a 
Deus, era claro que sem grande causa não ousaria 
expulsar sua esposa. 

Que meio, pois, lhe restava pará evitar o desdouro 
para si, e o supplicio ou o envilecimento a Maria? 

A virtude de Joseph suggeriu-lh' o. Outró marido, 
aos primeiros indicios, entregaria sem piedade a esposa · 
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aos rigores da lei, porque o resentimento da deshonra 
entre os Judeus não conhecia limites. A historia de 
Dina, de Thamar, e de l\farianna assás o prova. Não 
nos disse Salomão, que o ciume é duro como o infer-
no, e que o esposo nunca perdoa no dia da sua vin-
gança? -

De certo, o voto que o ligava, assim como á Vir-
gem, não admittia o furor do·s zelos, nem . o ímpeto 
das paixões ; mas o decoro do israelita, o fanatismo 
pela gloria do s~u nome, e o severo preceito de Je-
hovab, eram de mais para clamarem : seja punida du _ 
morte a mulher adultera ! 

Do alto do seu throno o Eterno baix.oti a vista, 
contemplando a lµta do dever com o 'sentimento, agi-
tada no seio do Justo. (5) Depois de um combate in-
terior, capaz de soçobrar qualquer outro menos-forte, 
Joseph assentou em um designio tão heroico e gene-
. roso, que só elle nos mostra bem o grau de perfeição 
a que subir.a. 

Não podendo resolver-se a immolar a Esposa, que 
a · voz do affecto e da consciencia lhe dizia ser inno-
cente, preferiu sacrificar-se antes, do que vel-a reta-
lhada das mordeduras venenosas da calumqia, ou ar-
rastada pelo desprezo das filhas de Israel. 

Sb um meio havia de a separar não chamando o 
opprohrio sobre a sua cabeça : era expatriar-se elle, 
quebrantando a propria honra, perdendo a estima de 
parentes e amigos, ·ganha com os exemplos de uma 
vida pura, e apartar-se da terra do seu berço e elos 
braços dos que amava, para hir morrer longe de to-
dos, e solitario, em qualquer sitio aonde a sua pre-
sença não servis~e de accusação e crime áquella, que 
apezar-·do testemunho da sua vista ainda não podia 
:suppór culpada! .. 

(5) Ül'siui- Hist. da l\·lãe de Dem 1 cap. X. 
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Era grande e nobre assumir assim o odio todo, e 
desterrar-se, não só dos Jogares onde repousavam as 
cinzas de seus avós, mas até da saudade e do concei-
to de quantos o conheciam. Quem lhe perdoa"ria já-
mais a acção, ficando sepultados no seu .peito os mo-
tivos d' ella? 

Ha rasgos de resignação, que excedem pela constan-
cia em affrontar a dor, o que a gloria estrepitosa of-
ferece de mais pomposo. ~ 

Sacrificios silenciosos e sublimes, o mundo igno-
ra-os,· mas Deus premeia-os ! · 

Medindo a recompensa pe1a intensidade do tormen-
to, acceita as lagrimas no martyrio da alma, como 
exa!ta o sangue no martyrio do corpo. 

A hora, em que o patriarcha, dilacerado pelos tran-
ces occultos, mas dolorosissimos, de tantas affiicções, 
cedia enifim ao cansaço, e fechava · as palpebras, pro-
ximo a pôr em pratica a irrevogavel decisão, a mão 
do Senhor estendeu-se para elle, e o yéu pezado do 
somno, docemente agitado pelo adejar das azas do seu 
Enviado, deixou penetrar a luz de uma revelação di-
vina na espessa treva, que até ali lhe escondia todo o 
mysterio. 

Joseph adormecéra, deplorando que dentro· em pou-
co o seu .nome fosse amaldiçoado n_a sua t.ribu, e em 
todas as mais, como esposo desamoravel, pae desen-
tranhado, e homem sem fé e sem verdade. A corôa 
de respeitos, que tantós annos de austera vida lhe ti-
nham posto na cabeça, em um instante hiu ser pizada 
aos pés de amigos, parentes e desconhecidos, tudo para . 
JlOupar á Virgem, sua esposa só no titulo, até o pejo 
de ouvir uma pergunta! 

Foi então, que satisfeito o Eterno ·da victoria alcan-
çada pelo seu SerVü, mandou descer o Anjo ; e que 
derramando sobre as feridas d' aquelle coração rasga-

. do º. balsamo consolador da palavra divina, o mensa-
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geiro de esperança lhe appareceu em sonhos, dizen-
do em nome d' Aquelle, que levanta do maior infor-
tunió o maior triumpho: 'Joseph, filho de David, 
não temas;. conserva comtigo Maria, tua Esposa, por-
que o fructo do seu ventre é obra do· Espírito Santo. 
Ella terá um filho, e a este chamarás Jesus, porqµe 
ha de salvar o povo do peccado.' 

Quando -o patriarcha abriu os olhos, depois de des-
vanecida a visão, as tempestades da sua alma estavam 
a:calmadas. Obediente á voz do céu, e seguro na sua 
fé, esperou pelo successo sem duvidar nem discutir. 
Pae do Messias, perante o mundo, n.em a soberba en-
trou no seu peito, nem a humildade da creatura para 
o Creador se alterou. 

Submisso como até ali louvou o Senhõr pelo cum-
primento da sua promessa, e crente no seu poder e 
na excellencia dos seus . decretos, inclinou a cabeça, 
dizendo no seu coração:. 'Seja feita a vontade de Je-
hovah ! ' · 

Assim se verificou á risca n prophecia de Isaías : . 
Uma virgem dará á luz um filho, que será chamado 
Emmanuel, que significa 'Deus comnosco.' 



CAPITULO NONO. 

>.'..\SCJMENTO D~ CHRISTO. 

Hic de Virgine Maria Jesus Christus nalus est. 
lNSCRIP. DA CA P:U:LLA. DAN ATlV. EllI B _:u:Tll. 

Ü IMPE~O tinha levado as aguias ás extremas d: 
mundo conhecido. O Egypto e a Syria eram provín-
cias romanas i e a J udéa tributaria via no seu rei um 
instrumento dos conquistadores. N'cstes tempos, assi-
gnalados pelas prophecias, foi que {'.esar publicou 'um 
edicto mandando alistar em todas as terras sujeitas 
ao seu dominio os cabeças de familia, chamando-os 
ás cidades a que pertenciam, para se inscreverem no 
rnl dos contribuintes conforme as posses. 

Mais completo do que o·recenseamento ordenado no 
sexto consulado do sobrinho de' Augusto, este abran .. 
gia agora não só. as pessoas, mas os bens, descr_evendo 

· até a qualidade dos terrenos corno base necessaria da 
proporção do imposto. 

Os governado'.es, cada um na sua província, foram 
incumbidos da execução, e Sexto Saturnino, magistr~ ... 
do da Syria, dedicou-se a _ cumprir as ordens recebi-
das, começando pela Phenicia o minucioso registo, de 
que nos dará alguma idéa o famoso livro dos Inglezes, 
o domesday boolr, determinado p,elos v~ncedores nor-. 
mandos. 

Demorado pela extensão do trabalho nos districtos 
ricos e populosos, ~ nos reinos e tetrarchias dependen-
tes, o alistamento só ao cabo de tres annos, depois da 
data do edicto, é que poude chegar a Bethlem, exa~ta
mente na epocha memoravel do nascimento do Salvador. 
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Fieis aos antigos usos, os Judeus (ao que parece) 
ainda se inscreviam por tribus e familias, e David te'n-
do sido natural de Bethkm, reputavam os seus descen-
dentes a pequena villa como o solar da casa, e por 
isso acudiam ao centro d' ella, para apresentarem os 
nomes e a descripção das terras, segundo a letra dos 
decretos de Cesar . 

. · O resultado d' este inventario colossal dos ·poderes 
e grandezas do imperio corresp.ondeu ao orgulho do 
pacificador da republica. Alguns auctores asseguram 
sem hesitar, que O· registo abraçou duzentos e sessen-
ta milhões de cabeças de familia, só nos vastos esta-
dos, que obedeciam á ambição de Roma ! 

Declinava o outono ; as torrentes - despenhando-se 
com · estrepito, e o vento silvando pela copa das arvo-
res nas eminencias, annunciavam a proxima entrada 
do inverno. Nuvens pezadas e tristes encobriam a luz. 
A estação desabrida não promettia senão fadigas e in-
clemencias. Entretanto, forçados pela necessidade, Jo-
seph e sua esposa, partindo de Nazareth, emprehen-
diam a trabalhosa jornada de cinco dias; que os devi.a 
conduzir a Bethlem, aonde o patriarcha, descendente 
de David, tinha de se matricular e de fazer as decla-
rações exigidas no edicto. 
' No fim do seu caminho, quando avistavam já da 
longe a antiga cidade dos reis, e se avisinhavam das· 
suas portas' notaram a concorrencia immensa' que 
atulhava as estradas; e,,peçetrando no interior- da ter-
ra .acharam que não havia um só logar desoccupado. 
Por mais que buscassem pousada para passar a noute, 
todas as hospedarias se lhes negavam. Nem por inte-
resse, nem por charidade aleançaram um humilde cu-
bículo em.que. descansassem; e na occasião de aper-
tar o frio, e do melindroso estado da Virgem pedir 
:maior extremo, repellidos ,de toda a parte, os dous 
esposos não sabiam o logar que Deu~ lhes destinava. 

• / 
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Desenganados finafmente, sahiram do povoado, fian-
do da Providencia e da ~olidão o que os homens re:.. 

• cusavam. . 
A noute fechava-se, e adiantada ella descobriram 

uma gruta, cavada na rocha, junto dos muros da ci-
dade do lado da" porta oriental. A caverna teria qua-
renta pés de ~omprido e doze de largo, abrindo sobre 
outra mais baixa e mais pequena. Perto do portal es-
tava uma: manjêdoura de ~adeira; porque os pastores 
e os peregrinos, assaltados pelas tempestades no cam-
po, costumavam esperar ali o dia, abrigando-se da 
chuvà. 

· A gruta, e o presepe, ·eis os paços e o berço de pur-
pura que o rei dos reis escolheu para nascer ! 

Entrando no rustico alvergue, os viajantes abençoa-
ram o bra,ço que os guiára ; e sentada sobre uma fria 
e aspera penha, ,quando as estrellas indicavam a meia 
noule, a hora significadora do profundu somno do pec-
cado, a Virgem deu á luz sem ,soccorfo e sem dor o 
Verbo de Deus, o cordeiro immaculado, Aquepe que 
David chamava o SENHOR, e que ·os anjos adoram, co-
brindo-se com as. azas do fulgor da sua vistéÍ . 

As prophecias principiaram a cumprir-se. O Mes-
sias veiu ao mundo no Jogar indicado pelos Videntes. 
O rei da paz· abriu os olhos na cidade illustrada pelo 

.... nascimento de David, rei guerreiro, cujo sceptro lhe 
fôra reservado em Israel. Bethlem, a fructuosa, desde 
ô~ ·tempos de l\ficheias era annunciada como patria do 
Sahador, que do alto da cruz abraçava todo o genero 
humano no seu amor. 

Consumou-se o sacrificio; o sangue precioso do Fi-
lho de Deus remiu a culpa original; e o castigo da 
raça endurecida chegou tambem como fôra prometti-
do. Bethlem, desmantelada e decahida, não é mais ao 
presente, do que uma pequena e triste povoação de 
poucos visinhos, com habitações meias enterradas em 



201' 

parle. A duas leguas de Jerusalem, (a cidade Santa) 
a villa está assentada sobre·rísonhas collinas, tendo em 
volla um cinto viçoso de olivaes e figueiras, e um ta-
pete de verduia sempre desenrolado aos pés. 

· O terreno avermelhado e pedregoso ainda hoje au-
clorísa o antigo appellido de ephracta. As vinhas pro-
duziam cachos de mais de covado-, assegura Fr. Pan-
taléão de Aveiro; e o testemunho dos viajantes mõ-
dernos é unanime em attestar a sua fecundidade, ape-
zar da oppressão que esterilisa o torrão abençoado. 

Nada tão poetico, dizem os escriptores que fizeram 
a peregrinação da Palestina, como o aspecto aprazivel, 
com que a natureza sorri em volta dos . outeiros' de 
.Bethlem, bem ao contrario das idéas melancolicas e 
da vaga tristeza, que inspiram as rui nas da . cidade 
Santa, aonde um luto geral parece carregar a paiza-
gem e os objectós ! Em Jerusalem encontram-se reu-
nfdas todas as calamidades e affiicções, que um povo 
pode merecer á justiça divina. Na ·pãtria de David, 
embora tambem juncada de destroços, a imaginação 
e os olhos vêem tudo côr de rosa nos locaes e nas 
grandes scenas que recordam. 

A morte i:r a assolação pousam sob~e a cidade Santa. 
A vida e a esperança illuminam as alturas cle.Bethlem. 
Na primeira, o Justo foi condemnado á ignomínia da 
cruz." Na segunda uma Virgem de N azareth deu á luz 
o desejado das· nações, entre coros de anjos e harmo-
nias celestes. • 

Depois os sitios, que atravessam até chegar lá, par-
tindo de Jerusalem, não são obscuros, nem fazem re-
llectir menos. 

Á sabida da cidade Santa- os montes da Judéa fi-
cam ao poente ; e ao nascente, além · do Mar l\Iorto, 
elevam-se as serras da Arabia. Adiante das ntinas da 
Torre elo sacerdote Simeão, acha-se o grande . e for-
moso terebyntho, venerado na tradiç.ão por abrigar .á.' ' 
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sombra das suas ramas a Virgem Santissima, quanào 
fugia á perseguição de Herodes. Atraz, encontra-se a 
oliveira e ti. rocha, á beira do caminho, aonde o pro-
pheta Elias costumava descansar nas ,Uirnadas a Je ... 
rusalem. 

Uma legua depois entra-se no campo de Rama, e 
descobre-se o turirnlo, dito de Rachel ! 
. De noute, ainda se vêem brilhar na montanha as lu-
zes das casas, e ainda parece resoar no silencio aquelle 
gemido d~ mãe, chorando os filhos, e não querendo 
consolação, porque os perdêra. 

Abrahão poz o nome a Bethlem, que significa- a 
ca~a elo pão. Chamou-se tambem Ephracta, (a fructuo.., 
sa) para se distinguir de outra situada nos dominios 
da tribu de Zabulon. Pertencia a,Judá, e foi a patria 
.de Da~id, e de muitos varões notaveis. · N' este logar 
succedeu o admiravel episodio de Ruth. 

O santuario da Natividade acha-se dentro dos mu..,. 
ros do convento latino, e para ser visitado é necessa..,. 
rio baixar-se por urna escada íngreme e escura, que 
desce' da igreja de Santa Catharina, e da porta que 
dava para a sua cella, até á capella dos Innocentes, 
aberta na mesma rocha viva e subterranea, de que a 
.formou a natureza, e sustentada por um gross.o piltn· 
de pedra, 
. .N' esta capella, seis ou sete passos para o occidente, 
é a entrada do Santo Presepe, e d' ella se vê o Jogar 
onde nasceu Jesus. O chão está coberto de largas o 
compridas folhas 'de marmore. A abobada de cima, 
assim como as paredes do pavimento até ao tecto, são 
vestidas de lindos marmores tão unidos e de um bri-
lho tão cristalino, que reflectem os objectos como se 
fossem espelhos. -

Não ha claridade na gruta, salvo a que lhe dá a 
luz de trinta e duas lampadas, ardendo continuamente. 
por çonta de alguns principe~ Christãos. f.· 
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No logar principal, defronle da porta, vê-se um al-
tar mettido na parede dentro do seu arco de porfido 
muito rico. A meza é uma taboa de alabastro ; e de-
baixo, (porque fica cm vão) tudo são ornatos de jaspe 
serpentino, tanto no sqlio como nas paredes. · No meio 
d'estas admira•se mha pedra _branca resplandecente, 
lavrada como estre_lla de quatorze raios, e dentro um _ 
porfido redondo. E o sitio consagrado. A inscripção 
traçada no circulo de prata que orla a estrella, diz as-
sim: Hic de Virgine Maria Jesus Chrütus natus est ! 

Uma escada de tres degraus, aberta junto da co-
lumna torcida de jaspe que supporta a rocha n' aquelle 
ponto, leva os peregrinos ao Santo Presepe, que tem 
cinco palmos de comprimento sobre tres de largo, de 
penha viva como no 'tempo do Redemptor, para maior 
exaltação da humildade. 

Voltando outra vez á capella dos Innocentes, e pas-
sando por um corredor estreito, á .direita do altar, 
chega-se á sepultura de Santo Euzebio, discípulo e 
companheiro do sabio doutor,· que foi buscar ali n 
solidão para alimento da vida· penitente. Adiante está 
o sepulchro de S. Jeronymo e o de Santa Paula, e de 
Eustochia, mãe e filha, Ja stirpe dos Grachos e Sci-
piões. 

Meditando junto d'aquellas duas lousas quem não 
se sentirá possuído de profunda commoção, vendo pas-
sar diante dos ol4os do espírito, dentro da gruta tan-
tos annos habitada por elle, o grande vulto de S. Je-
ronymo, que fugindo ao mundo, mesmo nas entre.~has 
da solidão ouvia o estrondo da immensa queda do im-
perio, · que desabava? A quem não se representará- a 
luta sublime de uma alma tão ardente, desviando de 
si a imagem de Roma e dos seús prazeres, procuran-
do a paz interior no ermo e na .pobreza, e resgatan-
do os erros da juventude pelas lagrimas do arrepen-
dimento! 
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. Logo que a religião ele amor e doçura, ensinada por 

.Jesus, aomeÇou a triurnphar pelo martyrio, os fieis 
. levantaram um oralorio para santificarem o glorioso 
Prcsepe do Sa-Ivador. Vencedor= da. ultima resistencia 
1los hebreus, AJ.riano julgou que o ultrage apagava a 
lei dà verdade da face da terra, e que o metal e o 
marmore ·dos seus ídolos podiam combater .contra o 
Espírito de· Deus vivo. A sua voz o monumento sin-
gelo dos primeiros christãos foi arrasado; e a estatua 
de Adonis como escarneo supremo ergueu-se no mes-
mo Jogar! 

Santa Helena foi quem a derribou, construindo de-
pois a bella Ígreja, que repar~da e reedificada por d i-
versos príncipes em seculos e occasiões diffel'entes, ain-
da hoje se conserva. .. 

D' ahi em diante, mesmo sob o alfange_ m1=lsulmano, 
-0 santuario .d' onde rompeu a aurora da nova epocha_, 
nunca mais f~i profanado. 



CAPITULO DECTl\fO. 

ADOIIAÇÃO DOS PASTOHES. 

Gloria in altissimis Deo, et in terra 
pax bominibus bon::e voluntatis. ' 

EvANG. SEC. Luc. ct.P. II. 

rr -
ENDO dado á luz o filho de Deus na desamparada 

gruta, que lhe servia de alvergue, a Virgem envolveu-o 
rras fax.as, e reclinou-o na manjedoura sobre as palhas, 
porque não havia outro Jogar_ onde o deitasse. E assim 
foram cumpridos os gTandes oraculos de Micheias e 
Is aias. 

Poucp ·distante da lapa em que abriu os olhos o rei 
do universo estava a torre de Ader, (1) onde morou 
Jacob .depois da perda de Rachel, a esposa mais for-
mosa e querida. 

Um quarto de legua ao norte de Bethlem, pegava 
com a torre uma deleitosa campina, que hia declinan-
do até um ameno valle, no qual jaziam áquella hora 
uns pastores, que revezavam as vigílias para guarda-
rem -0 seu rebanho. 

De repente appareceu um anjo IH> meio d'elles, e 
a claridade do Senhor cercou-os de refulgente luz. _. 

Assombrados e encolhidos de receio, mostraram 
grande temor; ' mas o mensageiro celeste socegou-os, 
dizendo : ' Não temaes ; porque venho annunciar-vos 
uma alegre nova, e a todo o povo ; e é que hoje vos 
nasceu na cidade de David o Salvador, que é Christo. 

(1) Orsini-Historia da Miíe de Deus, cap. XI.-Div, 
Hier. de "Jocis hebraic. 
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Eis o signal, ' que vol-o fará conhecer: achareis um 
Menino envolto em pannos, e posto em uma manje-
doura.' _ 

Subitamente juntou-se immeusa multidão de anjos, 
louvando o Senhor com estas vozes: 'Gloria a Deus 
nas alturas, 'e na terra paz aos homens de boa von-
tade.' 

Principiava, pois, a novà lei pelo cantico de amor, 
como no Sinai a antiga fora dictada de dentro de uma 
nuvem entre coriscos e trovões! 

É que eram chegados os tempos, em que o sangue 
do holocausto divino lavando a nodoa da culpa, hiam 
abrir os braços do Messias a todos que o buscassem. 

Os anjos voaram ao céu, e desvanecida a maravi-
lhosa visão, os pastores encostados aos cajados; e ab-
sortos, cuidavam ver e ouvir ainda; só quando o der-
radeiro som da voz angelica se sumiu, e o ultimo cla-
rão da luz empirea se apagou, olhando e foliando en-
tre si, é que disseram uns para -os outros: 'Passemos 
até Betblem, e vejâmos o que foi isto que succedeu, 
e que e Senhor nos mostrou ! ' 

Então, deixando os seus rebanhos á guarda de Deus, 
encaminharam-se com pressa ao sitio indicado, e des-
cobrindo a lapa, acharam o Menino no presepe, e ao 
seu lado Maria e Jo.seph inclinados; vendo conhece-
ram a verdade do que lhes tinha sido dito. 

Entretanto, a Virgem conservava todas estas cousas, 
e conferia-as no mais intimo do seu coração. . 

Satisfeita .a sua missão, os pastores voltaram glori-
ficando o Senhor por tudo o que tinham observado ; 
e quantos recebiam a noticia, e sabiam o prodígio da 
Mca d' elles, ficavam na mesma admir~ção. 

Será possi vel? Volvemos nóg. aos ditosos tempos de 
Abraham, em que os a~jos visitavam os pastores? Taes 
eram as reflexões, que o espanto arrancaya; e que eram 
naturaes mesmo em animes ·crentes. 
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Foram talvez as narrações escutadas á orla dos mat-
tos, ou na encosta .das quebradas, e bebidas na singela 
historia contada pelos guardadores de Judá, que leva-
ram uma trfüu de ismaelitas do deserto a divinisarem 
~faria e Jesus (2). . 

Esta conjectura não repugna á indole .orietital, e 
·parece concordar com os successos que seguiram. 

A imagem da Virgem com o Menin.ô no regaço foi 
esculpida em uma das columnas da Caaba, sendo so-

-Iemnemente consagrada como uma das tresentas e ses-
senta divindades das tres Arabias; e ainda na epocha 
ele Mohamed ali se conservava, segundo attesta EI 
Azraki, invocando o testemunho de pessºoas auctori-
sadas (3) . 

. A appariçª-'> do anjo aos pastores não foi o unico 
. prodigio, que assignalou a noute memoravel do nasci- . 

mento elo Messias; a tradição quer que outros o acom-
panhassem, e atendo..:nos á concisão sublime do Evan-
gelho, nada nos impede de os referirmos, como os en-
c,ontramos em auctores de ardente fé, sagrados e'- pro-
fanos. , · · 

Diz"-sê que ClQresceram as vinhas de Engaddi, e que 
no dia segujnte desabou em Roma o templo da Paz. (ii·) 
Os oraculos pagãos emudeceram para sempre ; e toda 
a noute foi cla:ra como se o sol a illuminasse (õ,). 

Achava-se o mundo então socegado como os Pro-
phetas haviam revelado, e as Sjbylas tinham escri·pto'. 
Começára o bello período, tão celebrado nas medalhas 

(2) Orsini - ibidem. . 
(3) Burckbardt - Vfag. _da Arabia, Tomu I, cita9.o pçr 

Orsini. · 
(4) Div. Bonavent opuscul.. de quinque fest. puer. Jesu.· 

cap. II. 
(5) Fr. Üeitor Pinto. - Dial V, cap. 2~ .. - S. Vicente 

FeJ'fer. Serm. de Nativit. 
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abertas em louvoT do prineipe, com a fomosa inscri-
pção de_:_ Pax Augusti ! 

Depois de passados outo dias foi. o Menino, circum-
cidado, e poz-se-lhe o nome de Jesus, como tinh~ dito. 
o Anjo·, antes de concebido no ventre de süa Mãe, se-
guindo-se rigorosamente o pr-eceiio- da Lei antiga, e 
o que DeuR ordenâra a AbraMo para signal do pacto, 
que firmava com o seu povo. 

CAPITULO UNDECIMO . 

-

.ADORAÇÃO DOS llJÁGOS. 

. . 
Gum ergo natus esset Jesus in Bethlem 
Judá in diebus Herodis regis., ecce l\'lagi 
ab orj.ente ven.erunt Jerosolymam. 

EvANG. sxc. MATHJEUlll, CAP. II, v.1. 

Üs hur;nildes e rusticos1 doceis á voz d? anjo, tinham 
vindo adorar no presepe o Filho de Deus, e repartir 
com elle da sua_ pobreza. Era chegada a vez dos po- . 
derosos. A sabedoria e a opul~ncia antiga., prost:vadas 
diante do seu berço, logo do principio deviam r·eve-
rencial-o, para que se cumprisse exactam.e~te º' que 
estava annunciado: 

David, Isaías, e. outros prophetas, muitos seculos 
antes, declararam a vocação das nações nos dias do 
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Messias . .Ao Sé\'lvador estav~ reservada a grande obra 
de resgatar os homens, chamando á communhão da 
graça todos os pocvos que ~m1 Pae lhe havia dado co-
mo hernnça até aos fins da terra ( 1 ). 

Assim que -entrou no mundo quiz mãnifestar-se tan--
to a0s que estavam perta, corno 110s que estavam lon-
ge; (2) aos Judeus e aos .estr-angeiros. Por isso; em 
quanto os anjos cantavam o· seu nascimento aos pas-
tores de Judá, ulil:ra gstrella mila-grosa advertia os sa"" 
bios do oriente pa1:a que viessem offerecer as ·primí-
cias da .gentrlidade corrvertida . 

. No meio da hedionda cortupção, qtre lavrava pot 
totilia a parte, e da espessa treva _que cega:v:a: os olq1os . 
da alma, tripudiando os crimes atrnzes, e divinisando .... 
se o vicio e a maldade, ainda. eústiam justo·s, que sér-
viam a Deus na verdade elo se_u cornçãot acreditando 
fümemente na' redempção promettida. . 

Mesmo fói:a elo gremio ele lsra'el,. ao< qmd ó Senhor 
confiára o deposito da sua Lei, cen~avam-se atguns 
vàrões tementes. dt~ sua justiça, obsetvadores· dos· seus· 
. preceitos', e puros das nodoas ai.Emmirúrve:fs f de CiJUe 
S. Paulo desci:eve cmitamfoado o seculo de Augnsto 
e Tiberio., em que as conscienci:as cauterisadas, e os 
emba:ídores cheios de iniqui·daide; de· luxuria, de ava-
Feza, e t1le' homicidios, escameciiatn da. virtude, fazen-
du a apothe()se da teTpew-e da m'entita (3). 

Dos poucos, que viviam aj1:1stados, fotam aqueHes 
.que a Escriptura denomina MAGOS, sem lhes determi-
na.r o numero. A opiniã-0 c()mmum ·assegura comtüdo, 
que não excediam de tres, dando-lhes os nomes de 
G<fs·pa-r, Melchi0r e. BalthasaF, que são de origem Ba-
bytonica. · · 

(1 ) Dav-id - Psalm. ÍI, v. 8. 
' (2) S. Paul. aos Ephes. cap. II, v. 17. 

(3) S. Paulo aos . Roman. I, 29, 3'0, 31·. 
10 . 
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·N, estes dias admira veis appareceu no oriente uma 
nova estrella; e os sabios Chaldeus~ experientes na ob-
servação dos astros, pasmaram contemplando-a. Guar-
dando na me.moria as antigas prophecias, ' e sempre 
riom o sentido na sua realisação, procuraram ent~nder 
o que ella significava. No ·oriente, e na Persia, sobre 
tudo, dava-se o nome de Magos aos sabios e aos phi-
losophos, quasi yenerados como principes ; razão por 
que chamam reis aos que visitãram a lapa de Beth-
lem ; e de certo, .se a corôa lhes não ornou a fronte, 
sem erro pode affirmar-se, que foram grandes e po-
derosos na sua patria ( 4-). 

·Lidos nas tradições patriarchaes, e instruídos no cur-
so dos planetas, querem .alguns auctores que soubes-
sem que uma creança, divina, fadada a mudar o ser 
moral do mundo, havia de nascer de uma Virgem na 
mais occidental região da Asia. Uma estrella, nunca 
vista até então, havia de annunciar . o suceesso, e á 
sua apparição Zoroastro recommendava, que os Magos 
em pessoa levassem os presentes, ou pãreas do oriente 
aos pés do· rei-menino (õ). . 

Era a mesma estrella de Jacob, declarada na visão 
de Balaam, quando em' presença de Israel e .de seus 
inimigos, desatou os labios em bençãos e louvores a 
favor da raça eleita de Jehovah. 'Estrella nova, (co-
mo diz San\o Agostinho) que symholi~ava a luz que 
vinha offuscar o sol. Não tendo resplandecido nunca 

> 

( 4) Terti~lliano chama-lhes principes. L. contra J udreos, 
cap. 9 e_ 1. V. contra Marcion. 

(5) Esta propheda oriental, fundada uas antigas tradições 
do Iran, é de Zerdascht ou Zoroastro, restaurador da insti-
.tuisão dos Magos, grande astronomo, e grande sabedor da 
theologia dos hebreus. Foi feita reiuando os primeiros sue- · 
cessores de Cyro, e pouco depois de reedificado o Templo de 
Jerusalem. - Orsini- Hist. da I\'fãe de Deus, ·cap. XI. Esta 
venão não é auctorisada. 

~ 
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entre os astros, e tornando a desapparecer do firma-
mento prehenchido o fim, o que po.dia ella significar · 
senão a muda linguagem· do céu para narrar a gloria 
de Deus e o parto da.Vit1gem ?' 

Apenas conheceram, que a estrella não era natural, 
mas. mysteriosa, sahindo da sua terra sem dilação, os 
Sabios dirigem-se a Jerusalem, não olhando á fadiga 
da jornada, ao rigor da estação, nem aos perigos de 
toda a especie, que podiam encontrar em viagem lar-
ga. Montados nos seus dromedarios, deixam atraz ·a 
cidade dos Seleucidas, e a arrasada Babylonia, onclt o 
vento do deserto açoutava as desconsoladas e immen-
sas ruínas, e entram no caminho da Palestina. 

Sim1lh&nte á c.olumna luminosa, que nas arêas de-
sertas do Mar Vermelho allumia'va as cohortes fugiti-
vas de Israel, o mesmo astro que os avisára servia-
lhes de guia, pai;:ando aonde punham as barracas para 
descansar, e tornando a mover-se, apenas se dispu-
nham a continuar na marcha. 

Por fim divisaram as torres de Jerusalem no meio 
dos cerros escalvados, que rodeiam a cidade santa, e 
volvendo os olhos á abobada celeste, acharam de me• 
nos a milagrosa estrella, companheira fiel de todos os 
seus passos até ali. _ 

Indicava a falta estarem chegados ao termo da em-
preza, e cumpria armar no campo a tecida sedenta-
ria? Assim o concluíram ; e aproximando-se á capi-
tal da J udéa esp~aram que toda ella, cheia de jubi-
lo, os conduzisse facilmente ao berço do rei, que aca-
bava de nascer, e vinirnm adorar desde as margens 
do Tigre. _ 

Esperançél: vã ! Entrando na antiga Sion por uma 
das portas torreadas, e entre alas de soldados. barba-
ros, em vez de verem as..ruas juncadas de flores, e de 
ouvirem os sons das harpas e os coros festivos dos he-
breus, encontr~ram Jerusalem melancolica, o seu povo 
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distra\idp na cubiça dos negocfos, e nenhum signal 
de alegria, ou de novidade. 

N' este apuro provaram o ardor dª fé, e. a fir.ll}.eza 
da constancia. A. conjunctura era delicada; e desam-
parados de repente dos µuxilios divinoi;, outros mai:; 
timidos ou rr-enos crentes, capitulando com as diffi-
culdades, voltariam para o deserto a cabeça dos dr0-
medarios, recusando-se a excitar com perguntas teme-
r11rias a ira citJmenta de Herodes, cujas mãos (quem 
o· ignorava?) escorrinm em simgue- e que sangue! -
o dos proprjos . fill;ios e da . esposa ! 

Elles nãó. Desprezando o perigo, e seguros da pro.-
tecção ~o ·Senhor, que o~ trouxera de tão longe, per-
·corria!:ll ·a cidade, e pe:rante os sicarios do usurpador 
idumeu, perguntavam sero receio : ' Aonde está. Q rei 
dos Judeus recem-nascido?' 

Depositarios d_as prophecias de Jacob e 'Daniel, os 
J µdeus não duvidarµm que fossem estes os tempos_ do _ 
Salvacloi:; ·e certos . do Jogar em que havia de vir á luz, 
apontado no · oraculo de Mi cheias, quando Herodes os 
interrogou ácerqa· do que diziam os Magos, responde-
ram sem hesitar, qq,e Bethlem de Judá seria a patria 
do Messias. Jerusalem, do mesmo modo que o prin• 
cipe, ouvindo os sabios do oriente, que perguntavam 
pelo rei-.roenino, mostrou assombro e imruietação, mas 
por diverso motivo. Em Herndes era temor ele cahiJ; 
elo tluono; nos súbditos eram esperan.ças ·vagas de li ... 
herdade! -

. Aparentando segurança, o tyranno informa-se de 
tudo ·o que os sabios tinham visto, e attrahindo-os, ar-
ranca-lhes ·a promessa de passarem na volta_ por Jeru-
~alem, a fim de lhe declararem se til).ham encontrado 

.o menino, porque elle o queria _çi.dor·ar -lambem! 
Q an,imo cruel de Herodes 11ão socegou mais desde 

a chegada dos l\1agos. Rei pelo braço omnipotente dos 
romanos, cqnheoia o _que lhe fr~ltava para cón~ar ao, 
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amor dos vassallos a defeza do diadema. Nem era o 
ungido do Senhor, como David, nem 

1

recebêra o sce-
ptro da eleição popular. Manchada de crimes, E; tin-
cta no sangue de varões fieis á independencia· hebrai-
ca, a corôa na sua fronte significava um ultrage para 
os governados' e queimava-o como se estj vesse em . 
braza. Corôa de servidão, corôa de tributaria, fôra 
tecid·a de lourós colhidos no recinto do capitolio ido-
latra, e por baixo dos aros cravejados doíam os. espi-
nhos do preço, pago com o ouro extorquido ás ren-
das do opulento, e á indigericia do pobre. 

Detestado dos poderosos, cujos parentes não pou-
pára o cutello dos seus algozes, e que temiam a cada 
hora igual destino ; ábominado do sacerdocio, cujos 
privilegias calcava aos pés; objecto de odio para o po-
vo pela sua religião duvidosa, e mais ainda pela raça 
estrangeira de que procedia, o chão vacillava-lhe de-
baixo do solio, e consi(!erava o corpo da nação como 
o inimigo implacavel do seu domínio. 

O que tinha para. oppôr á força latente, mas açtiva 
de tantas aversões e occultas resistencias? As cohortes 
barbaras alistadas para opprimir; os cortezãos da for-
tuna ; e ~s parasitas da · magnipcencia ! A seita dos 
Herodianos, Grea.da no regaço da súa protecção, pou-
co numerosa" em um conflicto armado debalde prodi-
galisaria louvor~s e apologias. O verdadeiro soccorro 
estava em Roma- com Augusto Cesar; mas o passo das 
legiões não podia sct tão rapido como o ímpeto de 
qualquer insurreição. · 

A obediencia violenta a que forçava os vassal1os não 
o tranquillisava. A seita poderosa e hypocrita ~os Pha-_ 
1·iseus não lhe havia negado o juramento de fidelida-
de, juntando a irrisão á audacia? ·Os Essenios, guer-
reiros e respeitados, nâo tinham seguido o mesmo 
·exemplo? Mancebos ardentes, discípulos dos doutores 
da Lei, em pleno dia, não acabavam de abater a ma-
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chado a aguia de ouro, mandada collocar sobre o pri-
meiro portal do Te!flplo ? 

As conjurações succedié1m~se, gerando-se umas das 
outra·s, _e de cada vez que a falsa noticia da süa mor-
te s~ divulgava, casualmente ou de proposito, Her·odes 
tinha visto com os proprios olhos as fogueiras festivas 
accesas pela mão d? povo. . . e depressa apagadas né\ 
morte das victimas· immoladas ao seu rancor. 

N' esta incerteza, e com tantos elementos dispostos 
para 'a discorclia civil, a presença dos Sabias Persas 
em Jerusalem, buscando sem disfarce o rei dos Ju-
deus nascido ha pouco, e i:evelado ao oriente por uma 
estrella, devia infundir n' aquelle coração, roído de sus-
peitas e remorsos, profundo terror e iIJlmensà turvação. 
O Messias conquistador, P~·opheta da familia de Da-
vid, que as tradições .dos Phariseus pintavam no apo-

. geo das grandezas, atravessando, o m\mdo no carro das 
victorias do occidente até ás portas da aurora, era 
uma ameaça, qu<;i hon1ei1s da sua 'indole não· sabem 
desprezar. 

Figurou-se-lhe descobrir no successo mysterioso, a 
teia de- uma vasta e -terrível conjuração ; uma poten-. 
eia rival e secreta, q_ue ousãria em brev~ lançar-lhe a l 
luva, e disputar-lhe o throno, já lev,anta~o sobre as _ 
cabeças decepadas de reis, sacerdotes,_ e senadores, e 
regado com o illusti:e sangue dos Machabeos. 

Eis a razão, porque a alma do ericanecido clespota se 
azedava ele fel, .. e -porque o seu odio, ou antes receio, 
assignalava já a.cidade de David como futuro theatre 
de ~spantosos crimes. Se os Magos acertassem com o 
be:i:ço cl' esse rei dos Judeus, que as prophecias indi ... 
cavam em Bethlem, e se aquelle Menino qirn hiam 
adorar fosse o Enviado do Senhor promettido. por Ja-
cob. . . a espada do rei cortaria elo mesmo ªgolpe as 
esperallças do povo e os dias do príncipe, ou do pro-
pheta annunciado. -
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O impio só esquecia que ao ho_mem nunca foi dado 
prevalecer contra os designios do Elerno ! (6) 

Entretanto, descuidados das barbaras intenções em 
que deixavam o idumeu, os Magos sahiram da côrte, 
e apenas transpozeram as poi:tas, viram apparecer a 
estrella, seu guia maravilhoso. Duranle as duas leguas, 
que medeiam de Jerusalem á cidade de David, o aslro 
foi sempre adiante; junto da lapa, em que eslavà o 
Salvador, parou, e mais brilhanle mostrou dizer-llies 
na sua linguagem muda: 'Aqui achareis o recem-
nascido que procuraes ! ' 

Entraram sem os deter a humildade do logar, nem 
· a pobreza do berço rustico que vinham adorar. Poude 

mais no seu coração a fé dO' qv.e o orgulho. Um pa-
lacio soberbo, em que D encontrassem, era o mesmo! 
Representantes da gentilidade., que o Messias devia 
reconciliar com o céu, conheceram-no e creram, em 
quanto o seu povo cego e endurecido olharn e não via, 
palpava e não sentia, procurando a salva~ão nas illu-
sues da gloria, e não a esperando da i1ersuasão e' do 
amor, mas da espada e da grandeza. 

O jubilo com que tinham visto resplandecer oulra 
rnz a estrella .á sahida de Jerusalem, cresceu e trans-
,bordou da alma dos Magos, quando no alvergue des-
amparado, contemplaram tanta magestade envolta em 
pannos vís, e reclinada no seio da Virgem. 

Reverentes, como se os cércasse o fausto real de 
uma luzída côrte, prostram-se com o rosto sobre a 
terra, e adoram a Jesus, segundo era então costume 

(6) Orsi11i- lfot. da Mãe' de Deus, cap. XI. Exlral1i-
mos a substancia, e at~ algumas das côres do uello quadro 
d'este escriptor sagrado, na parte relativa ú descripção das 
idéas e receios de Herodes perante o snccesso annunciado 
pelos Magos. Ni:ío era po~siveI piutar melhor, nem mais con-
cisamente a figurn tragica <lo despota, trerneudo em presen-
ça da infancia ,do Messias. 
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no oriente adorar os Deuses e os Senhores ; e offere-
cem-lhe, conforme o uso da sua patria, como páreas 
ou presentes de vassaUagem, as mais ricas pi·oducções 
da Asia : Ouro em reconhecimento de realeza - in-
censo como prova de divindade - e . ~nyrrha em tes-
temunho da sua humanidade. Satisfeitos assim os seus 
desejos, e cumpr(da a missão, que tinham abraçado, 
dispunham-se a voltar á cidade santa para declararem 
a ·Herodes o logar aonde _descobriram o Menino ; mas 
Deus, que penetrava os pensamentos preversos do rei, 
desvioll'-os em sonhos d' este proposito, guiando-os por 
outro caminho ao seu paiz, àonde é crença geral, que 
viveram santamente; sendo· baptisados na Persia pelo 
Apostolo S. Thomé. · 

Os seus corpos estiveram em Constantinopla, da 
qual os trouxe -para Milão Santo Eustochio, e cl' onde 
foram trasladados no seculo doze para Colonia por or-
dem de l"rederico Barharoxa (7). , 

\7) Vida dos P<tdres, dos l\lartyres, e Santos pri1H"ipaes, 
por Alb:rno Butlcr . Tomo I, pag. 74. -
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CAPlTULO DUODECil\10. 

PUJUFICAÇÃO DA SENHORA, E APllESENTAÇ:\O 
DE JESOS NO TEMPLO. 

Sicut scriptum e~t in lcge Domi11i : Quia 
omne masculinum adaperieus vulvam, san-
ctum Domino vocabitur. 

Ev.u:G. sll:c. Luc. CAI'. II, '" 23. 

M~NDAVA o preceito do Levitiço, (1) prescre,~eudo a 
purificação das mulheres depois do ,parto, que a mãe 
não entrasse no Templo antes de. passados quarenta 
dias ; apresentando-se no fim d' elles ao Senhor com 
a offerla do cordeiro de um anno, e de um pombo_- ou 
rolla, o primeiro para o sacrificio de fog<>, denominado 
holocausto, e o segundo · para o sacrificro pelo peccado 
original, para confirmar a circumcisão. Sendo pobre,-
ª L~i não exigia senão duas pombas ou duas rollas. 

A porta do Tabernaculo a mãe entregaya o menino 
ao Sacerdote, que o levava ao pé do altar, e dando 
graras ao Altissimo, levantava a cr_eança nos braços 
dedicando-a a Jehovah; e depois acceitava a offerta. 
Para as meninas o prazo era de outenta ,dias. 

Os primogenitos consagravam-se a Deus em me-
moria da. morte dos do Egypto, feridos pelo anjo; (2) 

. os da raça de Levi ficayam no serviço do Templo, e 
os paes por cinco ciclos remiam o~ que nasciam na~ 
outras trihus (3). 

(t) Levitico, cap . XII. 
(2) Exodo, cap. XIII. 
(3) Cada ciclo valia proximame nte 16(} rs. du nossa moeda. 
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Maria, a casta Esposa do Espírito Santo, não tinha 
senão pureza ; mas para em tudo se mostrar homem, 
o Filho de ·Deus quiz que a Senhora se tr·atasse como 
qualquer mulher, tratando-'se elle como qualquer me-
nino. Assim estava prophetisado; e a Virgem por hu-

• milde exemplo de obediencia ás fois de Moysés, veiu 
cumprir os deveres de filha de Sião. • 

Havia n'esse tempo em J erusalem um sacerdote de 
sangue nobre, adiantado em annos e virtudes, chama-
do Semeão, ao qual o Senhor tinha promettido em 
premio, que' lhe não fecharia os olhos antes que visse 
o Redemptoi; annunciado. (4-) Guiado por inspiração 
diYina, foi n' esse dia ao Templo, e na hora em que 
Maria e Joseph penetravam no recinto, trazendo os 
ciclos de prata_ do resgate, e as duas pombas d.o sacri-
ficio, conheceu a Virgem entre muitas mais que vi-
11ham apresentar-se, e adivinhando o Messias apezar 
Jos pobres pannos, que o envolviam, recebeu-o dos 
braços da Senhora, e elevou-o á altura do rosto, con-
templando-o commovido, e correndo-lhe as lagrimas de 
jubilo pelas faces. 

Então acceso na chamma que o abrazava, os labios 
desataram-se-lhe, e um bcllo cantico de esperança sa-
hiu da sua alma arrebatada : 'Agora é, Senhor, que 
despedes o teu servo em paz, segundo a tua palavra, 
.porque os meus olhos viram o Salvador que nos déste.1 
e que apparelhaste ante a face dos povos, como lu:i 
de todas as nações, e gloria do teu povo de Israel l' 

A Virgem e seu esposo estavam admírados ·das cou-
sas que lhe ouviam. Depois de curta pausa, viranclo-
se para elles, o ancião abençoou-os, e disse: 'Eis aqui 
está este Menino para mina e salv3.çao de muitos em 

-( 4) N'este sa11to velho se cumpriu a palavra do Psalmis-
ta; 'Eu o encherei de. dias e lhe mostrarei o Salvador, que 
e1~viei.' - Psalm. LX. 
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Isrnel, e será o alvo i.t que alire a conlradicção·: ' -
e voltado para a Mãe accrescentou: 'E será tambem 
uma espada que trespassará ·a tua alma, a fim de se 
descobrirem os pensamentos, que muitos escondem no 
coração.' · 

A esla subita revelação das ignominias e agonias, 
que aguardavam o Filho amado, Maria sentiu o pri-
meiro travo do calix de amarguras, que lhe estava 
reservado ; , mas a sua dôr fechou-se sobre si mesma, 
e o pranto da assustada ternura ficou-lhe dentro do 
coração. Se lhe fosse dado,' diz S. Boaventura, accei-
taria os tormentos e a paixão de Christo padecendo 
eq1 Jogar d' elle; mas o amor sublime, que depois a 
levou aos pés da cruz, nada podia sobre os decretos 
eternos, e inclinando-se com humildade offereceu ao 
Senhor a magua d'aquella 1iora,· e os trances da agu-
da espada, que havia de trespassal-a no Calvario. 

N'este momehto outro prodígio augmentou o as-
sombro a esta grande scena. 

Anna, filha de Samuel, da tribu de Azer, viuva e 
prophetisa, não se apartava do Templo, contando oi-
tenta e quatro annos de i~.ade, ·e servindo a Deus de 
dia e de noute em jejuns e orações. Sobrevindo na 
mesma occasião, e attentando no .Menino rompeu de 
subito em louvores ao Senhor, c ifallava de Jerns a 
quantos · esperavam· a redempção de Israel. 

Referindo todos estes successos, Santo Ambr-0sio re-
sume-os com eloquencia vehemcnte. - ' Os ànjos, os 
prophetas, e os pastores não são os unicos a publica-
rem o nascimento <lo Salvador: com elles faliam tam-
bem os anciãos e os justos de Israel, dando testertm-
nho da verdade. Y elhos e moços, em ambos os sexos, 
c~nfirmam a crença de tantos milagres. A Virgem con-
cebe, a Esteril tem um filho, o Mudo torna a achar 
a voz, Isabel prophetisa, os Magos adoram, antes de 
nascer, o Baptista exulta no ventre de sua mãe, a Viu-
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va celebra as maravilhas da redempção, e o Santo Si-
meão espera o Messias e declara-o ! ' 

Tendo cumprido o que a lei mandava a Senhora .e , 
seu esposo sahiram do Templo, e voltaram para a Ga-
1 iléa, (5) recolhendo á _cidade de Nazareth. 

(1í) Seguimos a S. Lucas, S. João Chrisostomo, e outras 
auc1oridade>, que indicam a partida para Nazareth como lo-
go posterior á purificação. S. Ma.lheus não falia dos prodí-
gios occonidos durante a eeremonia da apr~sentação: 

CAPITULO DEGil\10 TERCEIRO . 

.A FUGIDA PARA O EGYPTO. 

Qui cousurgens,. accepit puerum et ma-
trem ejus nocte, et secessít in LEgyptum. 

EvANG. SEC. MATH. cAP. I.I, v.14. 

DEPfü& fte despedidos 0s Magos de Bethlem, e de 
tornada a Virggm ái sua patria, uma 00ute appareC'eu 
em- sonhos @ anjo do Senhor a José, e 4isse-lhe: 'E11-
gue-te,: leva o MeriiM e sua Mãe, e foge pa·ra o Egy-
p~o1 Lá· ficarás atté que eu te él'vise ; porque Herodes 
hQ d.e busea;11 a·Jesu.s para o matar.' Sem demora, nem 
llesitiaçã&, o• patrrarcha, despertando, adorou a D.eus e 
&Juedeceu. 

Chamada- a Virgem, e tomando· Elia o• l\fenino nos 
hraç.os, sahiram. por horas mortàs, deixa11~ eTitregoes 
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á guarda elo céu as polires alfaias da casa desamparn-
da, e fiaram todo o auxilio·na penosa jornada do bra-
ço omnipotente' d' Aquelle, que rasgára as rochas e fi-
zera jorrar as nascentes no deserto parri apagar a sêde 
do seu povo. 

Cedo começavam a cum[>rir-se as propheci~s de Si-
meão no Templo. As perseguições vieram procurar o 
Messias ao seu berço ; e para pôr a salvo o thesouro. 
do mundo, sua Mãe .foi obrigada a fugir pelas trevas 
da noute, como os grandes criminosos, t.endo ·a pacieu-
cia e os cabellos brancos de seu esposo por unica de-
feza contra a lança do saJteado.r ismaelita, ou C01J.tra 
o ferro dos soldados do oppressor. 

A partida da familia sagrada verificou-se no meia-
<lo ·de fevereiro, estaçt.Lo aindà agreste nas montanhas; 
e es fugitivos por necessidade ~ram forçados a piza-
rem os trilhos mais asperos e soliita-rios. ComOi pas-
sariam as noutes? Ao.nde se abrigariam ~e dia para 
rep0<usair ? ( 1) A historia nada nos refere. 

Em quanto atravessassem a· Galiléa, as ~a.vernas das 
montanhas_ podiam offerecer-lhes de espaço a espaço, 
log.ares occmltos para o descaflso. Mas esses mesmos 
encerravam perigos. As;ylo· dos bandos, que assolavam 

. a terra, ·zombando da espada do p1·incipe, devassan-
do-os era facil hir cahir nas mãos de uma horda· de 
1,1ssassinos, e para eseapav a-0s sicarios do tyranno ·ex- . ' 
pa:r-se ó crueza- de outros barbaras. _ 

Chegp.dos perto, de Jerusalem, juato do antro reaL 
do tigne que ensanguentava a Judéa, os cuidados e o 
receio dos viajant-es deviam redobrar. Caminhando püi· 
fóra das cidades e povoações, quantas vezes o leito de 

' uma torrente e~hausta seria a stia estrada? quantas, 
escondidos com as rama& dos bosques, em veredas per-
dida&, supportariam a sêde, Q- kio, e a l:om€·,. não ou~ 

(1) S. Boaventura - De Vita ,Çliristi. 
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snndo uproximar-se dos siLios habitados, para não at· 
trahirem a cm'iosidade do'!) delatores e dos ministros 
ele Herodes ? · 

A pequena distancia de Anathol, e . na visinhança 
de Ramla, d' onde se desce para as p1anicies da Syria, 

. recorda a tradição uma scena, que merece ser contada. 
Era noute, e os dous esposos apressavam-se para 

adiantarem algumas horas de jornaqa, subindo sem 
demora dos dominios do idumeu. D-0 repente· levan-
tam-se muitos homens armados da com de um bar-
ranc·o, e cortam-lhes o passo. O capitão separa-se dos 
outros, e vem examinar mais de perto os passageiros. 
Joseph e Maria tinham estacado sobresaltados, e Jesus 
descansam serenamente. 

O salteador tarnbem parou, e parou pasmado ! Os 
' seus olhos admirados, ora contemplavam o velho que 
tinham diante pacipco e sem armas, ora se volviam 
para o rosto pallido e formoso da Senhora, que o véu 
não occultava todo, e cuja anciedade se revelava no 
ardor com que apertava contra o peito o filho ador-
mecido, como se o quizesse metter no coração ... 

Então a lança do bandido inclinou-se, e estendendo 
a Joseph a mão amiga, offerece-lbe a hospitalidade do 
seu castello, suspenso, como ninho de aguias, so]Jre a 
corôa de um rochedo. 

·Com a mesma sinceridade com. que · a fazia, foi a 
proposta acceita, e o tecto dq delinquente cobriu por 
uma noute ao Redemptor ! (2) Ainda hoje se apon-
tam ao peregrino as ruínas da fortaleza do saltead~r, 
e. a segurança do caminho não é maior do que fôra 
então. , 

De N azareth a Familia Sagrada passou a Bethlem, 
ignora-se por que motivo; mas a tradição conserva-nos 
a memoria da gruta, aonde a Virgem se escondeu, 

(2) Orsini-:- Hist. da Mãe de Deus, cap. XIII. 
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esperando por Joseph, que fôra á cidade de David, 
para trazer provisões, ou a indagar noticias de algu-
ma caravana, que partisse breve para o Egypto. 

Um altar de pedra, levantado no sitio aonde se abri-
gou a Senhora, assignalou o prodigio, que uma pia · 
crença affirma desde antigos tempos. Offerecendo o 
peito ao Menino algumas gotas de leite cahiram na 
penha, fazendo-a tão branda e alva, que d' ella tiravam 
os romeiros da Terra Santa, como relíquias; pequenos 
fragmentos havidos por soberano remedio de varias 
enfermidades. 

De Hebron, por onde se encaminharam; os dous Es-
posos seguiram a Gaza, cujas torres açoutam _as ondas 
embravecidas, entrando ' depois nas solidões immensas, 
no mar de arêas, que o vento abrazado do deserto re-
vo~ve tantas yezes com tempestades, cm quanto um céu 
de fogo augmenta os seus ard.ores. 

A sêde exacerbaya os tormentos da fadiga; . e as ra-
ras sombras de algum oásis com a frescura mais rara 
ainda de alguma nascente, de largo em largo, a custo 
animavam os passos desfallecidos de l\Iaria, e as for-
ças exhaustas de Joseph. Finalmente, o Egypto, anti-
go berço das sciencias e da idolatria - mysterioso e 
gigantesco no meio. dos obeliscos de granito, das pyra-
m·ides, que desafiam os seculos, e dos templos carre-
gados de hyeroglificos-o Egypto acolheu dentro das 
suas fronteiras o Salvador do mundo. Uma jornada de 

·mais de cem leguas levou a Virgem e o Menino á ci-
dade de Heliopolis, colonia do seu povo. · 

Onias tinha levantado ali um Templo, imitando a fa-
brica e as proporções do sumptuoso cdificio constrmd~ 
em Jerusalem; e os ornamentos, na materia e no pri-
mor, não cediam aos dos Levitas na cidade santa. Só-
mente, e como prova de inferioridade, uma alampada 
de ouro maciço, suspensa da abobada, substituía. o fa-
moso cµriclelabro ele sete braços. 

16 
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Compunha-se a povoação na maxima parte de egy-

peios e de aràbes idolatras ; e entre os objectos a que 
prestavam acatamento sobresahia uma arvore mages-

. tosa, afamada entre elles pelas suas virtudes magicas. 
No momento, em que a Familia Sagrada· se apro-

ximava, a arvore, que se erguia ás ·portas da cidade, 
dobrou lenta e graciosamente os ramos, cheios de som-
bra, como se dirigisse a sua genuflexão de humildade 
ao Filho. de D~us. Sozomenes, ·escriptor do seculo V, 
,é quem refere o successo ; (3) e Palladio, auctor do 
IV seculo, accrescentà, que apenas Jesus transpozera 
o arco da entrada principal de Heliopolis, ·todos os 
ídolos 'de um templo visinho cahiram prostrados com 
as faces por terra 1 ( ~·) 

· Joseph e Maria atravessaram a cidade do sol sem se 
demorarem, e buscaram o asylo de lVIatarieh, linda vil-
la rodeada de hellos sycomoros, ·e refrescada pela unica 
fonte ,de agua doce, que rebenta no Egypto. Ahi, por_ 
fim, respiraram em socego, e a coberto d'a crueldade 
ele Herodes. 

Graves auctores, citando as memorias antigas, não 
duvidam assegurar que a Sagrada Familia habitou sete 
annos o logar do ·seu desterro; e a cada passo apon-

(3) Sozonienes (Hermias) Hist. Eccles. do anno de 32~· a 
439 - IX livros. O milagre, qúe elle · affirma, fundado na 
tradição, é facil de explicar até pelos meios humanos. Segun-
do V(lrios auctores, que tratam das cousas da.Atabia, é natu-
ral d'esta região uma arvore da familia das sensitivas e mi-
mosas, a qual encurva os ramos se passa alguma pessoa. Nie-
Lhnr diz que a encontrou no Yemen, e os arabes, denominan-
do-a arvore ila hospitalidade, não consentem que se lhe to-
que na. mais pequena folha. Se os seus ramos se cu·rvam para 
(odas, porque o não fariam para Christo? . . . 

( !1) P alladio- ou Palladius - bispo de Heliopolis na Bi-
thynia, escriptor do IV seculo. V~veu como anachoreta no.s 
desertos de Nitria, e foi amigo de S. João Chrisostomo. E 
auctor da Historia dos Solitarios, dita Lausiaca, do nome do 
Prefeito' Lausus, ao qual a dedicou. 
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tam vestígios da sua residencia. A igreja fundadà lo-
go nos primeiros tempos pelos christãos, no sitio aon-
de corre a fonte .que chamaram de Maria, consagrou 
aquellas aguas por terem servido ao D,eus Menino. O 
sycomoro, que dava sombra á Senhora, e o outeirinho 
matagoso em que enchugava a roupa, depois de tan-
tos seculos não perderam a celebridade, devida ás sin-

- ceras devoções de outras epochas. 
Ás estreitezas da indigencia uniam-se de certo as 

saudades da patria no coração de Maria. O trabalho 
das suas mãos, e o jornal ganho pelo esposo mal po-
diam remediar a sua· pobreza. Deus queria que seu 
Filho conhecesse desde a infancia os rigores da vida. 
A. paciencia e o soffrimento adoçavam, porém, o fel 
de todas as amarguras; e certos d.e que q µião do Se-
nhor estava sobre elles, os dous e~posos acceitaram as 
provações, e creram pa sua prorp.essp.. 
· Quando soou a hora propria, o Anja voltou de no-

vo, e Joseph foi advertido da morte de Herodes. 'Le-
vanta-te, (disse o enviado celeste) toma o Menino e 
~ua Mãe, e vae para a terra de Israel, porque suo fal-
lec;id.os os que o buscavan1 para o matarem.' 

O patriarcha obedeceu; e éom a Virgem e Jesus 
p.oz-se a caminho para a patria; mas ouvindo ·qiie Ar-
chelau reinava na Judéa,. receou adiantar-se até Beth-
lem, e av~sado em sonhos- acolheu-se á Galiléa, tor-
na,.ndo para Nazareth. Assim se cumpriu a prophecia, 
que dizi51: •Chamei a :i;rieu filho c,la terr~ do Egypto!' (t>) 

(5) Oséas, cap. 11, v. 1. 

16 ~ 



CAPITULO DBCil\W QUARTO. 

A DEGOLAÇÁO nos INl!IOCENTES. 

' Vox in Rama audita est, ploratus 
et ululatus multus: Rachel plorans 
filios suos1 et noluit consolari 1 quia 
non sunt. 

EvANG. sl!c. MATH. CAP. II v. tS . 

TENDO esperuclo debalde a volta dos sabios do orien-
te, e percebendo que elles o illudiram, Herodes e.ntrou 
em maiores cuidados ácerca) da existencia do Messias. 

Os oraculos ·das S-ybillas eram conformes em annun-
ciar a sua vinda. As prophecias marcavam a epocha, 
e indicavam o logar do nascimento. 

A ~nquietação do povo, o seu ódio ao domínio de. 
inn rei tributârio, sustentado pelas aguias elo Tibre, e o 
seu ardor por todas as novidades que podiam promet-
ter a appetecida liberdade, tudo concorria para abal-
lar o animo elo tyranno, e o mover a não repellir o 
maior crime, uma vez que d' elle resultasse a tranquil-
liclade da ambição. · 

Depois de consultar comsigo o meio mais prompto 
de pôr termõ por um golpe efficaz e prompto aos seus 
receios, a índole preversa inspirou-lhe a maior cruel-
dade, de que ~a memoria. 

Não sabendo distinguir o Messias das outras crean-
ças nascidas em Bethlem, achou que o modo seguro 
de o alcançar era dizer aos seus algozes que degolas-
sem sem excepção a todos os meninos varões, até dous 
annos de idade, em sendo naturaes da cidade"'de Da-
,·id, ou das suas yisinhanças. 
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Cruep inutil ! Qua~do a alrna do rei, no abysm<:> 
da maldade, e no a1TOJO do orgulho, suppunha affogar 
em sangue a prome~sa eterna, e se applaudia do exito 
infallivel da sentença, o Anjo do Senl10r avisava em 
sonhos o !'JSpo~o de Maria, e a terra do Egypto rece-
bia em depo~ito ó Filho de Deus, que m11is tarde ha-
via de remir o mundo do alto da sua cruz. 

Ignoram-se as particl'.llaridades da execuçã~'. Os 
guardas de Herodes investiram de repente, arrancan-
do os meniilos dos braços ás mües, e não lhes deixa-
ram senão luto, desespero e dôr no coração? Cum-

. prir11m de unia só vez o decreto do tyranrio? . 
A tevra bebeu o sangue da innocencia, como já se ti-

nha ensopado no sangue dos mais nobres e mais fieis ; 
eis o que se sabe ! E descrevendo de uni só traço a 
scena horrível, o Evangelista na sua concisão sublime 
pede as ' phrases a Jeremias para a retratar: 'Em Ro-
ma se ouviu clanior de choro e grandes lamentos: era 
Rachel pranteando seus filhos, e não admittinclo con-
solação, porque os perdêra 1 ' 

Que mais se podia dizer do amor e ela tristeza de 
. tantas ·mães desditosas, · que viam levantar o ferro, e 
' cortar a tenra viela, 'que á custa da sua resgatariam 
mil vezes se pude~seirí ? 

Que dias de horror; que rí1omentos de angustia uni-
ca e sem igual ; que gemidos e que vozes d' alma affii-
cta, subiriam envoltas em lagrimas ao Senhor, bra-
dando por justiça 1 A natureza .e a humanidade ultra-
jadas 'clamavam por vingança ! ., 

Até entre os idolatras foi grande o assombro e o 
pasmo. Augusto Cesar, o protector declarado do bar-
baro idumeu, não occultou o sentimento de tamanha 

1 tyrannia. Macrobio. conservou-nos as suas palavras 
n' esta occasiüo: 'Ouvindo, que entre as· crcanças as-
' sassinaclas na Syria por Herodes se contava tambem 
'um elos proprios filho~ elo rei dos J ucleus, excla-

" I 
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'motl.: - É melhor ser porco drJ Herodes, ·do que seu 
'filho ! ' ( 1) 

Entretanto limitou a um dito de reprovação n sua 
repugnancia. Os interesses de Roma estavam primeiro 
do que o sangue de alguns milhares de meninos im-
molados á ambição do seu valido. O triumviro Octa-
vio tinha derramado tanto pela mesma causa, que não 
ousava pedir contas a quem o imitav;i, embora fossem 
levantadas sobre· cadaveres as escadas do seu throno ! 

Mas Deus viu o crime, pezou na sua balança o san-
gue innocente ·e as lagrimas, e escutando o clamor -de 
choro de Rachel pela perda de seus filhos, alçóu o bra-
ço vingador contra a soberba do monarcha. No mes-
mo anno antes da festa da Pascoa, Herodes foi -cha-
mado a responder; ..e a morte, demorando-se, deu tem-
po aos remorsos e aos padecimentos atrozes, para com-
pletarem o castigo não menos espantoso, que o clelicto. 

Chagas interiores devoravam-lhe as entranhas, um 
fogo ardente queimava-o por dentro, e uma fome in-
saciavel realisava n' elle o supplicio fabuloso do orco 
pagão. As dores const.antes e agudas não lhe conce-
diam um inst~nte de repouso. Os vermes sahiam das 
suas carnes ulceradas, e os nervos contrahidos pren-
diam-lhe os movimentos. O halito impestava. Quan-
tos o viam, feito imagem viva da corrupção do sepul-
chro, e· dos tormentos infernaes, reconheciam, que pa-
gava já ao mundo a pena visível da impiedade e dos 
crimes (2). 

Pouco antes de expirar, querendo encerrar a sua 
carreira por uma nova crueklade, que não .desmentisi;e 

(1) Macrobio- Saturnal. Lib. II, cap. IV. Cum audis· 
set, intei:. pueros, quos in Syria Herodes, rex judreorum in-
tra biinaturrr jussit interfici, filium quoque ejus occis1.p11, ait: 
111elius est Herodis porcitm esse, quam filium. 

(2) Flav. Joseph. - Hist. An;. Lib. XII, cap. X. 
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as passadas, mandou affixaí· um edicto chamando a Je-
richó os homens principaes da Judéa, e ameaçando-o~ 
de immediato rigor se recusassem. Colhidos a~sim jun-
tos, ordenou logo que os fechassem no hippodromo, 
sem indagar se eram culpados ou innocentes ; e c~m- · 
vocando Salomé, sua irmã, e Alexas, seu cunhado, (ma-
rido d' ella ). disse-lhes, que a maior magua que levava, 
era a certeza de que o dia da sua morte seria um dia 
de regosijo publico. entre os Judeus. Para que as Ja-
grimas e o luto acompanhem (disse elle) as minhas 
ex.equias, é preciso que todo o reino as derrame. Que-

. ro, accrescentou, que apenas eu render o espírito, ~ á 
mesma hora, logo o hippodromo seja cercado de solda-
dos, e quantos n' elle estejam sejam crivados de frechas. 
D' esta maneira os meus fu.neraes serão chorados co-
mo os de poucos reis, pois te'i·ão por cortejo u agonia 
e orphandade de milhares de familias principaes ! 

Occultando o horror, Salomé e seu espo~o promet-
teram ;, e na esperança de que o sangue de tantas vi-
ctimas banharia ainda o seu tumulo, o tyranno fe-
chou os ólhos, e compareceu no tribunal divino (3). 

A Judéa entretanto não chorou, como ~He esperava. 
A atrocidade sepultou-se .com o monstro, que a con-
cebêra. As portas do hippodromó abriram-se · sem os 
arcos elos archeiros se apontarem contra a vida de 
ninguem. 

Herodes falleceu na idade de sessenta annos, e seu 
filho Archelau foi proclamado com o titulo ele Ethnar-
ca .• como herdeiro da mellior parte dos seus Estados. 
Mas o.s :funeraes do idomeu deviam ser ensanguenta-
dos, embora a sua ultima vDntade se não cumprisse t 

Depois ,de mandar fazer sumptuosas exequias a ·Seu 
pa~, e .de .dar .a·o povo o banquete fonebre do costu-
me, Archelau ouviu do alto do .throno as acélamações, 

(3) , Fl~v. Josep.b. -Hi~t. .Ant. 'Lib. XVII, cap. VIII. 
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que saudavam o seu reinado, e os volos, mais ou me-
nos sinceros, dos subditos pela prosperidade do seu 
governo. Cauteloso, porém, absteve-se de acceitar as 
insígnias regias em quanto Au~usto não confirmasse 
o testamento que o tornava poderoso, e que Antipas, 
esbulhado da corôa e offendido no interesse e no or-
gulho, ameaçava de grave opposição cm Roma. 

Liberal em promessas, e fallando a linguagem mais 
agradavel aos queixumes publicos, Archelau conseguiu 
illudir os hebreus no principio, incutindo-lhes espe-
ranças e idéas, que depressa se des_vaneceram. Um tu-
multo promovido por descontentes, · que pediam o cas-
tigo dos. que tinham tido parte no supplicio dos réus, 
condemnados por. arrancarem as aguias do portal do 
Templo, foi suffocado pelas armas, depois de esgota-
dos inutilmente os meios suaves. Perto de tres mil 
sediciosos pagaram com a cabeça os clamores e a ou-
.sadia, com que perturbaram as solemnidades da Pas-
coa e o animo do povo. 

Restituída a paz, o herdeiro de Herodes partiu para 
a capital do imperio, e foi advogar no tribunal de Ce-

. sar a sua causa contra as supplicas de .Antipas. Du-
rante a sua ausencia novas rebelliões incendiaram a J u-
déa, e reprimidas por Varus, governador da Syria, re-
dundaram em maior oppressão dos inquietos e desdi-
tosos Judeus. Dilacerados por tantos conílictos, e ca-
qa vez mais oppostos á dynastia dos idumeus, a deses- . 

. peração de outro remedio levou-os a julgarem mais 
feliz a servidão, do que o domínio dos príncipes que 

. a vontade soberana de Cesar lhes impunha; e envian-
. do embaixadores a Roma imploraram, como o maior 
dos bcn~ficios, a sua incorporação tt Syria, querendo 
antes viver sujeitos aos magistrados imperiaes do ·que 
aos successorcs de Herodes . . 

Augusto, ou por julgar ainda cedo, ou para os pu-
ntr, indiITcriu a supplica, e decidindo o pleito movido 
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entye os filhos do tyranno fallecido, sentenceou a fa-
vor de Archelau, _confirmando o testamento, que_ o 
designava herdeiro principal. Assim, A9tipas apezar 
.das suas allegações não obteve senão a Galiléa, .com Eis 
terras além do rio, cujo· rendimento não excedia de 
duzentos talentos. Philippe, s';m irmão, alcançou a Ba-
thanea, a Trachonite e a Auranite, com parte do que 
.pertencêra a Zenedoro, tudo reputado em c~m talen-
tos de renda. Archel~u reinou sobre a Judéa, a ldu-
.méa, e a Samaria, sendo esta ultima alliviada da deci-
.ma quarta parte do tributo, em memoria da s.ua fide-
lidade durante us ultimas sedições. 

A torre do StI,ato, Sebuste, Joppe, (ou Jaffa) e Je-
.rusalem, obedeciam ao Ethnurca da Judéa, separando 
AugtJsto unicamenle Gaza, Gadara, e Yppona, para as 
annexar á província da Syria. Os renilimentos percebi-

. dos por Archelau montavam a seiscentos talentos. Sa-
lomé; irmã de Herodes, herdou Jamnia, Azo, e Pha-
zaelida, com um quinhão grosso em ouro cunhado. 
Assim se dispoz em Roma da antiga monarehia ~de 
Salomão e das conquistas de David. Com .o derradei-

. ro dos Machabeus expirou a independencia e a liber-
dade. As triremes da Italia chegaram ; as aguias · ro-

. manas pousaram sobre a face do Templo, e os dias 
de escra~idão principiaram para não terem fim (4) .. 

Infelizes sempre, e desassocegados, os Judeus bra-
miam ele· odio e de impacicncia, dispostós a qu~bra
rem os ferros apenas imaginavam apparencias de bom 
exito ; e os erros e os crimes dos successores de He-

., rodes não ·concorriam menos por outra parte para for-
necerem pretextos á cubiça dos romanos. 

De um lado as sublevações, · e do outro as cruel-
dades e oppressões d() principe, apressaram a queda 
cl' esse mesmo phantasma ele imlepenclencia, com que 

(4) Flav. Joseph. -Ilist. Ant. Lib. XVII, cap. XIII. 
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a politica de Roma enganãra os hebreus por algum · 
tempo (õ}. 

Accusauo perante Augusto, pelas tyrannias e vio-
lencias com que vexava o povo, Archelau vê-se de re-
pente arrancado aos prazeres, em . que se engolphava 
nos vaços _de JerisM; e da meza do banquete tem de 
seguir os· emissariôs do imperador até Roma-, aonde 

. ouve a sentença que lhe sequestra os bens, e ó des-
terra para as Gafüas. 

Os sees Estádo-s sãe i_ncorporados á provincia da Sy-
ria, e Cyrenius, varão consular, é incumbido de os re-
censear, e ao mesmo passo de proceder ao inventario e 

• moda d@s pala:cios e alfaias do principe deposto (6). 
Ao cabo de aez annos de governo as queixas dos 

J·udeus .e dos Samaritalll©S quebravam assim na fronte 
dl(!) lrn1•<Jleiro de Herodes .esse dia.dema fragil, pr~ço da · 

· serv~dfüi, e tincto em sangue; e a vara da auctorida-
de (segundo a phrase de Jacob) não só era tirada á 
trib11 d·e Judá, mas a·té cahira das mãos sem força dos 
uzurpadores estrangeiros! 

Um general · de cawlllaria romano, Coponius, veiu 
governar- a J ndéa, e um consular veiu fazer o cadas-
tro das p:ropri;~dades tributar.ias .dos novos subditos ! 

Eis o 1frnct©·, que os ·descendentes .de Herodes colhe-
. rarn das atrocidades e da ambição deshumana de seu 

-pae ! ,O:lijectos de odio parn os ·seus, .instrumentos des-
·prezi:Veis p!:lTa <JS ' esti:a.nhos, desa pparecem a Úm aceno 
de !Roma., ·dei4.ando a nação agrilhoada, o seu . nome 
detestado, e ·uma terrivel e funesta luta eminente ! 

IR11-Ta '1ez o dom~nio fundado em crimes fica no po- · 
der de quem o 'formou.. Os '.filh0s de Herodes paga- · 
·r.am as culpirs de ;seu pao juntament.e com as proprias ! 

, (~) 'Flav. Joseph. -Hist. A:ut. 'Li:b. KV1H, cap. X.:V. 
(6) Flav., Joseph. -Hist. Aut. J,,ib. XVII, cap. XV. 

~~ .... 



CAPITULO DECll\lO QUINTO. 

JESUS NO TEMPLO. 

E t factum est ,. post tr iduun'l invenerunt 
itlum in templo sedentem in medio do-
ctorum, audientem illos, et interrogan-
te in eos. 

_EVANQ. SEC. L vc . GAP. n, y, 46. 

-RECOLID'DA 'ª N azareth a FamHia Sagl'àd~ , ·a.,'E'ser i-
pturf.1 cala-se, e não nos diz mais nada de Christo des- . 
de a volta do Egypto. 

Sómente S. Lucas narra .succinta:mente a bella sce-
na do Salvador entre os dout.ores da Lei, e os anciãos 
de Israel, assombrando-os em tenra idadie c0m o es-
plendor da intelligencia· e a mad'tlreza do juizo. 

O interior da habitação de seus paes aprouve á sa-
bedoria divina escondêl-o com um véu; 1e a tradição 
apenas .d' ello nos conserva ·éonfusas e vagas nó1foias. -

A pobreza mais estreita e a virtude mais purn ·as-
. sistiram sempre ao Messias desde a infancia; e o Evan-
gelista S. João pinta-nos o espanto bem 'natural d0s 
Judeus, quando diziam : ' D' onde .sabe esbe as letras, 
não as tendo estudado ? ' ( 1) 

Alguns auctores acreditam, que sujeito, óomo tt>dos, 
á pena do trabalho, empregára as mãos no offici~ de 
carpinteiro, ajuclando S. Joseph a ganhar a subsisten-
cia quotidiana com o suor do seu rosto, obediente co-
mo filho, e submisso como homem á pezada herança 
de Adão. 

(1) Evang. sec. Johan. f .ap. VII, v. tõ . 
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Entretanto çrescia, fortificava-se, e era cheio de sa-
hecloria. A· graça de Deus estava c0Ii1 elle; (2) e se 
devemos desprezar, por imaginarios, os milagres con-
tados nos livros apocryphos, o ma.ior de todos, o dom 
da sciencia, a luz do espirito divino, é attestado pelos 
prodigios com que a razão e o ententlimento amanhe-
ceram na quadra, em q'ue tudo são trevas e perplexi-
dades para ás outras .creanças. 

_.Jesus contava doze annos, e entrava na adolescen-
cia, quando chegou o tempo das festas Pascaes, cele-
bradas aos quinze dà lua de março, em memoria .do 
resgate do captiveiro do Egypto. 

O· preceito chamava ao Templq os varões de Israel, 
e só graves impedimentos os absolviam de comparecer. 
P1ira os que morassem longe, e temessem deixar as 
casas expo.stas, havia a promessa do Exodo. O Se-
_nhor affiançára, que lh'as guardaria seguras durante 
a ausencia e até á volta (3). 

Era costume fazerem os homens a jornada a uma 
parte, e as mulheres á outra ; e cada qual buscava a 
companhia das pessoas do seu trato particular, ou de 
parentesco mais chegado (!i.). 

Observadores zelosos <la Lei, Maria e seu Esposo 
todos os annos acodiam a Jerusalem, dando o exem-

. pio da mais estricta conformidade com os mandarnen-
tos religiosos. 

Morto Herodes, desterrado Archelau, e dominando 
os Romanos, tinham cessado os motivos de receio e 
as perseguições tentadas contra o Messias ; p9r .isso 
a Virgem não hesitou em o levar comsigo, podendo 

. espairecer o cor~~ão na sua vista, e attenuar as fadigas 

(2) Evang. sec. Luc. cap. II, v. -40. 
(3) Exodo, cap. XXXIV, v. 24. 
(4·) Santo Epiphanio e S. Bernardo assim o contam e sus· 

te,ntam. A' noute só é que os pet·egrinos se juntavam. 
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da viagem, contemplando a belleza vitil e a graça, que 
resplandeciam no rosto de seu filho ! 
• O caminho era de quatro dias, e o concurso de na-
cionues e estrangeiros immenso e variado. Immolado 
o cordeiro pascal pelos sacrificadores no pateo do Tem-
plo, entre a hora do meio ~ia e .o pôr do sol, a fami-
lia de Joseph e de Maria reuniu-se para consummar a 
antiga ceremonia do banquete dos pães azymos; e aca-
badas todas as solemnidades, não havendo mais para 
que se demorasse na cidade Santa, tomou a estrnda 
da Galiléa ; Maria com as vi_rgens e matroJl[ls, e seu 
Esposo com os parentes e amigos da intimidade de 
ambos, assim como tinham vindo. 

Foi a razão por que não sentiram logo a falta de 
Jesus, suppondo .... o a Virgem com S. Joseph, e este 
cuidando que á Mãe o a'Companhava. Á noute, quan-
do se enconttaram, e entre ambos o viram de menos, 
é que os cuidados redobraram, e que uma dôr cruel 
lhes trespassou a alma. · 

Nenhum dos passageiros dava noticia de Jesus; e 
per_didas as horas de escuridão e repouso em o busca-
rem debald~ tornaram a Jerusalem, procurando-o em 
todos os bairros, e pelas casas conhecidas. Por fim, 
inutilisadas as maiores diligencias, e quasi desvaneci-
das todas as esperanças,. dirigiram-se ao Templo. 

Debaixo elo portico, aonde se assentavam os dou-
tores da Lei, achava-se um menino, que -elles todos ad-

. miravam pasmados, tal era a clareza das suas respos-
tas, e a sabedoria das suas perguntas. Os anciãos es-
pantados, não se cansavam de louvar o entendimento 
milagro~o. que madrugava na primeira aurora dos an-
nos, e dissolvia as difficuldades, como se em largas vi-
gílias não houvesse feito mais do que lutar com ellas. 

Então a Mãe, adiantando-se, e follando, disse para 
elle_ maguada: 'Filho, porque usaste assim comnoscó? 
Sabe que teu pae e eu te andavamos buscando cheios . 
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de afllicção.' A resp9sta do Menino foi curta e myste- · 
riosa : ' Para que me buscaveis? Não sabeis qµe im-
porta _ocGupar.,..me das cousas, que são do serv~ço de 
meu Pae ?' Os dous E!~poso~ não entenderam a p11.la-
na,, que lhes disse. 
. Jesus ergueµ-se, desceu com elles, e vem 1~ara Na-
zareth, aonde viveu sempre 1ia sua obediencia, .cres-
çendo em sabedoria, e111 idad~, e em grf}.,ça diante de 

.Deus e dos homens, 
~is -o que se sabe da exist.encia intima . de J.esus até 

â epocha., . em qu!'l prjncipia a s,q.a vjdq fa'aQgelica. 
Trinta ai:mos de obscuridade e de recolhimento pre-
cederam o período curto e glorioso, que se mani(esta 
nas .margens do Jordão p~lo baptismo do Salvador, e 
termi1;1a D<tS dor~s e amarguras da .Paixª-º· 

Dizendo-.uos que elle crescia em sabedoria, e em -
idade aos olhos do Senhor, o Novo Testamento ex-
primiu a ~a.neira, por que .os thesou~os da , graça, de 
que dispunha o Filho d.e Deus, S€l descobriam em pro-
porção ao tempo. Christo na adolescenc.ia não pevelou 
todos os ~otes sublimes, que Df! virilidade sus-pendiam 
<los seus hibios até os phariseus hypo,critas, inimigos 
jurados · da palavra divina. 

Depo.i.s de nos most;rarem a figura admirayel do 
. Messias no Templo! confundindo o saber nninqano dos 

doutor-;es e dos anciãos de Israel, os E~a.ngelistas fe-
cham o ,livvo .das :çn_emor.ias, e deixando,.nos diaQ~e da 
burnikle ,morada ~a Yirgen;i e~ N a,zareth, só tor.nl(n;i 
a abril-o com a bella scena -e:çn qµe o Pre.curso.r re-
co.nhece e an.nuncia o Chr.isto, derraman_do as aguas 
da penitencia sohr,e a cal>~ça· d' Aquelle, qiu,€ vinha tra-
zer aos bomeqg o baptismo do ,Espi;i.·.ito Sçinto (.o). 

cOs Judeus, .ouvindo-o ·ptégar, Pi:\SU~avam de elle sa-
b;e.r as .Je;~ras, sem as ter a.prendi~o. N~o _ca~Íil no seu 

(5) Vida de Jesu~ Cluisto, pelo P..adre lâgny.-eap. V. 
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entendi.mento cego pela incredulidade o conhecimento 
. das duas naturezas. de Christo, e das duas sabedorias, 
que dimanavam d' ellas - a sciencia divina e a sciencia 
humana. Em quanto Deus o. Messias possuia a sabe-
doria increàda e infinita; em quanto homem tinha a 
sci~ncia beatifica, pela qual podia contemplar o Senhor 
no céu como os bemaventurados, e a sciencia infusa, 
que sem, estudo ou esforço lhe declarava o segredo de 
todas as cousas natúraes e- sobrenaturaes (6). 

Como homem a educação de Jesus é o fructo das 
suas meditações solitarias, e do exame profundo das 
Escripturas; porque nfü> podia ser obra senão da vir-
tude e dos dons, que residiam no Verbo de Deus. O 
que excedi~ a comprehensão dos mais doutos, e a es-
phera limitada dos juízos humanos,_ apparecia-lhe claro 
como a luz do dia. Os seus preceitos, as suas. respos-
tas, e as suas parabolas tão singelas no dizer, tão pro-
.prias e plof undas no sentido, não só resumem em bre-
ves phrases e concisas sentenças a , flor do saber anti-
go·, como fazem a admiração e a regra da · sociedade 
moderna . Os maiores descrentes têem-se curvado dian-
te d' ellas, confessando que desde Platão e Socrates até 
hoje, a sciencia dos homens é curta e balbuciente em 
prese'nça da voz de Christo. ' 

O que foi confusão e trevas para os mais eleva~os 
erigenhos da Grecia, da India e do Egypto, em Jestis 
é claridade e lucidez. A sua ' 'ida explica à doutrina, 
e a sua morte confirma a palavra. l\lodêlo de pacien-
cia e de bondade - a lei de amor e o codigo da iguaj-
da~e - o perdão e a esperança --:- sobem com elle á 
cruz, absolvendo os mesmos algozes (7). 

(6) Orsini- Hist. da Mãe de Deus, cap. XIV - annota-
ção do abbade Th. Normand. · 

(7) Pater, dimitte illis; 11011 e11im sc{unt quid faciunt. -
Ev. sec. Luc. uap. XXIII, v. 34. 
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Quem padeceu wm-0 elle ? Quem desde li primeira 
hora at~ á derradeira, nos tormentos, nos supplicios _e 
nas fadigas, deu testemun'l10 similhante? A divinda-
de da sua missão, e o ineffavel affecto do seu coração 
pela humanidade, que veiu salvar, constam dos seus 
trabalhos, da sua humildade, e do Sacrificio volunta-
rio, como constam dos prodigios e da prégação, em 
que explicou ao povo a nova lei. Errt dezoito seculos 
não se tem feito senão colher o. que produziu a se-
mente rdo Evânge,lho. A moral ensinada pelo Nazarn-
nó ·é o conforto dos affiictos, o freio dos soberbos e 
poderosos, e o refugio dos pobres e desditosos. 

' ' 
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VIDA DE JESUS CBRISTO. 

PRIMEIRA EPOCHA. 
' 

DA PRIMEIRA Á §EGUNDA PASCOA. 

CAPITULO PRIMEIRO. 

O J:lt PERIO NO REINADO DE TIDERIO. 

Q.uod principi pla~uit legís habet vigo· 
rem. - PANDECTAS. _ 

Miserum populnm romanum, qui sub 
tai;n lentis maxiliserit. 

A MORTE alcançou Augusto em uma cidade da Itali~. 
O successor de Cesar voltava de uma viagem ás costas 
dà Campania, e tinha hido ver pela ultima vez o ter-
ceiro filho de Julia, Agrippa-Posthumo. O pezo dos 
desgostos, e o luto da alma, carregado por tantos in-
fortunios domesticos, curvaram depre~sa para o tumu-
)o a cabeça encanecida do amarGnra<lo velho; e os seus 
passos entorpecidõs já não o puderam levar a Romn, 
expirando em N ola, aos setenta annos de idack .,ut'.S. _ 
braç-0s de Livia. . .. ,, 1; . /e Vir~. 

17 • ·' ., 



Sen_tindo avisinl1ar ·o termo da sua çarreira, diz-sê 
que pedira um espelho, a que alinhãra os cabeUos, 
para dirigir depoís aos an;i.igos consternados à famosa 
pergunta, que a historia registou, e qua é a chave dos 
segredos do seu governo : '.Que vos parece, fiz bem e 
meu papel? .. Dae-me palmas se as mereci ! ' 

N' este largo e tragico drama, o reinado de Octavio 
forma a exposição. Os grandes crimes, as ·crueldades, 
a devassidão, e os delírios do despo_tismo pr.ecipitai:n-
se desde Tiber,fo, e .finclam só, quando pela desmem-
bração acaba a agonia , atroz da unid?de do i!llperio, 
e exhala o ultimo suspiro o paganísmo prostrado aos 
pés da cruz, que o.s sncerclotes e magistrados tantas 
vezes apontaram nos tribunàes e nos circos .ao odio, 
e â ignominia das turbas ! 

o in'lperador morreu chorado. - o ca~·acter irreso-
luto, ciumento, e perfido do seu herdeiro tornava pre-

-ciosos os dias de Augusto, puros das tyrannias que 
macularam os annaes do triumviro Octavio. A yicto-
ria su:avisou n' elle as paixões ferinas. Desassombrado 
de inimigos, e seguro do poder, ençerrou pela clemen-
cia e pela brandura· as epochas principiadas nas pros-

. cripções, e inspiradas pela ·vingança mais implacavel. 
Habil e prudente dictou já da beira. do sepulchro 

salutares conselhos aos administradores dos vastos e.s-
tados romanos. Drusus, apresentando ao senado o in-
\1enlario das forÇas e posses do imperio, confiou-lhe 
igunlmente as instrucções finacs,. que o moribundo l~-
gava á patria. · 

'As fronteiras que deixo, não devem alargar~sé pela 
conquista. As tres linhas elo Rhin, elo Danubio ·e do. 
'.Euphrates não c.onvem transporem-se. · Adiante d'ellas 
o perigo é certo, a defeza trabalhosa, e o exito du-
' idoso t' ' 
_ ·fii'.sç:·iptor e poeta, Augusto aífagando em -Horacio 

I! YirgA.: :i. as · musas épicas e lyricas, admirando em 
- - ' 11 
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Cicero o .orador sublime e o prosador illustre, e prt>tc-
gendo as letras e as artes, prezava-as, porque as ama-
va e entendia. Uma tragedia de Ajax e Ulyssçs, um 
_livro de Epigraminas, e um poema intitulado a Sicilia, 
mostram como o dominador do mundo d"escansava ªª" 
fadigas do governo, e estimava os dotes do engenho. 

Divinisado ·apenas cerrou os olhos, um decreto de-
e:larou santuarios u habitação em que nascêra, e 11 casa 
em qi.ie havia fallecido. Liviu pagou dez i:nil· sextercios 
a "tm senador, por jurar que vira subir ao céu a alma 
do im.perador; e Tiberio com Germanico ·instituíram 

· errí memoria do seu culto uma classe nova de sacer~ 
dotes, tirados do sena.do, e presididos por elles no aclo 
solemne dos sacrifi.cios ! -

Feitas as demonstrarões officiaes dos poderes publí-
cos e dí! familia, e enxutas as lagrimas . sinceras dos 

. que choravam · na perda de Octavio a ruina da nação, 
e os ultimos dias de bonança ~ mansidão, Tiberio ap- . 
parece, e u figura sinistra do cabeça da org11lhosa raça 
Claudia dominl). o mundo! · 

O povo temia-o por presentimento. A morte quasi 
subita àos parentes, que podiam disputar-lhe o thro~ 
no, ~larcello, Caio, e Lucio Cesar, levados na flor dos 
ann:os, e na oc;cas.i-Oo em que a sua falta aproveitava 
mais ao enteado do imperador, cobriam-no. de suspei-
tas, e enegreciam-,no de nodoas indeleveis. 

O que succedeu depois a quantos lhe excitavam de 
algum modo o ciume ou · a · desconfiança veiu ainda 
confirmar os horrores, que u voz publica, mesmo en- , 
tre nuvens de· delatores, não cessava de recorcla-r. 

· Protegido p~r Livia, e defendido por ella das re-
. pugnancias de 'Augusto, Tiberio arrancoq as mercês á 
·rorça de dissimulação, de humildade, e de calculada 
obediencia. 

· E~cerradas 'na urna as cinzas dos herdeiros natU..., 
raes de Octavio, o leito adultero de Julia, viuva de, 
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dous maridos, e infamada - de devassidões torpissiinas, 
recebe por terceiro esposo o futuro tyranno de Capréa. 
Por .este preço· foram-lhe concedidas diversas honras 
com o poder tribunicio; mas a· inclinação arrastava o 
imperador a favorecer os filhos de Agrippa, e a não 
poupar desagrados a um homem, cujos vicios e pre-
versa indole lhe eram manifestos. 

Para escapar á tempestade,- e destruir pela ausencia 
as apprehensões da côrte, Tiberio sabe de Roma, e re-
signa-se voluntariamente a um desterro de outo annos 
na ilha de Rhodes, despindo a· toga, ,desprezando as 
armas e os cavallos,· e afastando-se da beira-mar para 
os navegantes o não encontrarem. 

A sua casa era situada entre rochedos, e do alto 
qos eirados , os adivinhos e astrologos consultavam os 
astros, e decifravam o futuro. As respostas propicias 
tinham premio; as contrarias eram punidas immedia-
iamente. Uma vez o grego Thrasylo prophetisou-lhe a 
corôa; e Tiberio sorrindo, acudiu: 'Saberás dizer-me 
o que te pode acontecer a ti? ' O astrologo examina 
as -estrellas, empallidece, e exclama: 'Um perigo emi-
nente está sobre mim 1' Um abraço e a amisade do 
filho de Livia recompensaram a penetração do sabio, 
que talvez lesse melhor nos olhos do príncipe, do que 
no livro mysterioso dos céus. 

A morte dos filh0s de f\.grippa, obra provavéI· da 
su'n perfidia, trouxe-o de novo a Roma,· e por fim o 
ascendente de Livia e:x;torquiu ao imperador a adopção 
desejada. 

Certo de reinar, e de-sembaraçado de rivaes e emu-
los, esperou sem impaciencia pela sua hora, e prepa-
rou-se nas trevas para vencer as difficuldades, custasse 
o que custasse. No anno quatorze de .Christo, a outo 
de agostQ·, recahiu n' elle n herança de Cesar, e foram 
satisfeitos os votos da sua alma. Contava então cin-
coenta e seis annos de idade. 



Rodeado das guardás pretorianas, e seguro da fide-
lidade da maior parte dàs tropas,_ convocou o senado 
com nffectada modestia na qualidade de tribuno ; e 
quando a servidão dos antigos consulares lhe offere-
ceu o imperio, por um rasgo de hypocrisia que só illu-
dia os ineptos, todos o ouviram repellir o éncargo, 
como só proprio do engenho divino de Augusto, e 
exagerar a responsabilidade e .o risco de tão amplo go-
verno entregue nas mãos de um homem unico ! 

Representada a . cómedia da sua parte, e da parte 
dos aulicos e dos lisonjeiros, Tiberio assumiu o poder, 
e inscreveu cuidadosamente no registo secreto das suas 
vindictas o nome dos credulos, que, sonhando ·a res-
tauração da republica, tinham dado fé ás suas hesita-
ções fingidas. · 

Em quanto se não julgou forte e a coberto de in-
surreições nas províncias .e na C8pital; em quanto não 
colheu o lobo pelas· orelhas, segundo a sua phrase, o 
seu respeito pelo senado, e o seu acatamento ás leiii 
foram exemplares. Consultava os negocios, · acariciava 
a opposição, e não se esquecia de elogiar os mais auste-
ros, permittindo-lhes que suspirassem pela co.nstitui- • 
ção antiga. 
· Cedendo sempre a direita aos cónsules .no senado, 
ou no theatro, e não tomando assento nos tribunaes 
senão para absolver, rejeitou ó titulo de senhoi-, e ap-
parentou. circumscre\1er toda a áuctoridade a velar pela 
or~em, pela paz, e pela justiça promettida aos cidadãos. 
Mas á medida, que os horisontes aclaravam, ~e que a 
submissão passiva de todas as classes o hia tranquil-
lisando, as apparenºcias brandas modificavam-se, e a 
crueldade manifestava-se. 

A varo e sombrio reprehendeu as liberalidades de 
Augusto, e cortou-51s logo do começo. Apoderando-se 
das sommas avultadas, que o testamento do seu ante-
cessor distribuíra em leg~dos, tastigoU: como criminosos 
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os_ que ousar~m Jembrár-lhe a divida: lógrato e mau . 
filho, prohjbiu que se levantassem altares a sua ,mãe, 
e despojou..:a dos lictore's e das prerogativa.s devidas á 
vi1rva de um · imperad~>r: Marido não menos deshuma-
no que i'ndifferente aó opprobrio, .no fim de quinze an-
nos saciou· em Julia, filha de Augusto, a vi.ng~nça que 
lhe jurára, sequestrando-lhe no deste~To todos os meios 
de subsistir, e <wmprazend9-se -em a ver expirar ·de fo.,. 
me ! Igualmente fatal p.ara os amigos, a memoria de 
um beneficio ou · de .um serviço, raramente deiK.ou de 
lhe pn>po.rcionar pretextos para supprimir o ~redor 
saldando as contas na sepultura ! 

D' ahi por diante, reputando-a inutil, arremessou· a 
mascara para longe; e "desenfreando a indol~, assigna.,. 
lou-a em cruezas calculadas, ironicas e inexoraveis. 

Os que podlam levantar ps olhos para a corôa, . ou 
que pelo nasciment~· e acções captavam a dedicação 
das_ trop~s" incorreram no· seu- odio,. e pagaram com 
a vida. 

· Agrippa, neto .de Augusto, foi morto. Germanioo, 
o. ídolo dos soldados da .Panonia e da Gúmania, espe-
rança e delicias do povo romano, cheio de gloriçi por 
feitos d'armas dignos dos tempos heroicos da republi-
ca, n~o lhe valeu 'recusar o sceptro das mãos do exer-
cito, nem dissolver a sedição ! . 

J:iberio. tinha tremido; e bastava para lhe lavrar a 
sentença. Depois. de lhe conceder as honras 'tr!1.unphaes 
pelas victorias do Rhin- e do Elba, enviou-o à pacificar . 
o Oriente revesti.do de poderes extraordinarios; mas ao 
s~u lado hia a traição e a ~·uina na pe~so.a de Cneio 
P1são, senador e as.sassino.. ' · 

Accordando na tristeza dos seus dias.-de luto, Roma 
· ~_oube que Germanico fallécêra . en'venenado, e a sua 
mugua soltou-se em gemidos e clamores . .. Quando a 
1~rna, com as cinzas do vencedor dos Germanos, foi 
col!oçÇlda no maUiloleu de Augnsto, a cid<;1.cle parecia 



um. inferno pela coufusão dos prantos <:; das lastimas; 
e a plebe, louca de dor,. e tumultuando debaixo das 
janellas do tyranno, engross.nva em brados terriveis 
este grito final: 'Dií-nos outra ·vez Germanico 1 '. · 

A- cada crime, q~e lhe consolidava o pod.or, _ço1'i'es-
·pondiam outras atrocidades. N'aquelle co11àção..de mar-
more só o medo tolhia a crueldaéle. Desaffrontado dos 
que r.eceiára como rivaes, voltou a sanha contra ós ,ri-
cos e poderosos, e J>assou por cima d' elles o tremendo 
niyel da igualdade perante o despotismo, .caracteristico · 
e.terno dos poderes desapiedados e oppressivos. . 

A fim de. punir o povo das suas affeições, e de o nçai• 
mar para que se não movesse, dispensou-o da eleição 
dos magistrados, e da sancção das leis, transferindo 
para o senado, mudo e escravo, as duas funcções que 

• tirava aos comícios, desejando não molestar os subdi-
tos com o exercício dos direitos cívicos ! 

Os delatores começavam o seu reinado . A eloquen-
cia, d' antes a "arma distiucla dos grandes homens e do~ 
grandes negocio~, baixon ;i servir de punhal aos sica-
rios da . honra, aos denunciantes dissolutos e torpes, · 
abutres do sangue illustre, e terrores da virtude e da 
nobreza. Foi então que floresceram Othon manchado 
de vilezas, Brutidio engenho prevertido, e Haterio es-
pião devasso, que só em quanto ressonava com o pezo 
dà gulla deixava respirar a innocencia. . 

Qualquer calumnia, ou a menor apparencia, era suf-
ficiente para se architectar um testemunho falso e se 
obter, de juizes timidos e corruptos, a cabeça e os bens 
dos accusados. Tiberio repartia com os delatores. A 
infomia rendia avantajados !ucrQ_s. 

Vestir-se e despir-se defronte de uma. estatua de 
Augusto; recitar contra Ag!lmemnon os versos· de .uma 

· tragedia; vender jardins ornados com o busto de Octa-
vio, e possuir thesouros para .calçar de prata a via Ap- . 
pia, eis os dclictos capitaes de alguns que padeceram! 
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Cremucio Cordo foi executado por escrever de Bru-
to nos seus Annaes, que tinha sido o ultimo dos r?-
manos. 

Como observa Tacito, o rigor subiu· a ponto, que 
até o silencio era crime, e que derramar lagrimas pe-
las victhnas equivalia a expo'r-se á ·mesma sorte. Não 
foram poucos os suppliciados por este delicto de nova 
especie : - ob lacrymas ! 

Um homem de baixa stirpe, perdido de costumes, 
mas atrevido, ma~ vigoroso de corpo e de espírito, Elio 
Sejano, era o valido de Tiberio, e o seu braço firme 
na execução das maldades, que ambos concebiam. 

A privança do príncipe, e o poder de que ella o 
revestia, cegaram o ministro. Em Roma os vícios, as 
virtudes, e as ambições nunca foram pequenas. O ca-
minho do throno e os desvanecimentos da grandeza 
tentavam o coração de quantos• punham o pé nos pri-
meiros degraus ! 

O exemplo do filho de Livia foi a lição de Sejano ; 
e para dispor os seus planos, principiou, coino o pro-
tector, pela morte dos herdeiros legítimos. No seio da 
familia imperial o crime achava facilmente auxilia1:es: 
Drusus, filho de Tiberio, e amaclo do povo, bebeu o 
Yenen~, que fhe apresentou sua esposa. O imperador, 
tributando raras lagrimas aos seus restos, e ostentan-
do uma serenidade estoica, citou a razão de Estado 
para desculpar a ausencia da dôr. 

Seguiram..:se os filhos de Germanico, declarados suc-
ce~sores de Tiberio no meio elo senado. As bençãos ge-
raes, as preces publicas pela sua ventura, e o amor do 
povo, nada mais fizeram, do que designai-os aos ciu-
mes do soberano e ao odio do valido . 

. A astucia e os aleives envolveram n'uma rede per-
fida toda a familia de Germanico, poderosa e respei-
tada. O caracter austero de Agrippina, um <,los bellos 
mas raríssimos typos das gloriosas matronas da repn-



blica, proporc10nou a Sejano õ meio de a ,precipitar. 
Nero, seu filho, moço e imprudente, escutou os con-
selhos de aduladores, que eram espiões pagos, e entre-
gou-se desacautelado nas mãos·d'elles. O menor quei-
·xume, uma voz mais alta, um suspiro mesmo, Jogo 
chegava aos ouvidos do ministro, e. pela sua ~ôca hía _ 
azedar a tenebrosa alma do tyranno. 

A tempestade annunciou-se fuzilando ço longe. Len-
to e reservado, .º odio de Tiberio, antes de desfcchl)r o 
raio sobre os que temia, pripcipiou enredando em de-
nuncias, accusações; exilios e mortes os amigos zelo-
sos ua·s suas victimas. Quaôdo se persuadiu de que as 

' tii1ha separado de todos os defensores activos, sahiu 
da capital, quasi só, e como amador das galas e fo1:-
mosuras da natureza percorreu pausadamente, entre 
os seus grammaticos e astrologos, "as lindas paizageos, 
que dominam o golpho dB Napoles, descansando em 
Nola, demorando-se em Sorreoto, ·e por fim cscolhen" 
do Capréa, aonde ~e encerrou guardado pelas aguas 
do mar, e pela vigilaocia das suas gallés. 

D' este retiro, de que não se. apartou senão uma vez, 
é que dictava as proscripções por intermcdio de Seja-
no, omnipotente em R(}ma. D' c8te asylo inaccessivel é 
que enviou ao senpdo aquella ·obscura e traiçoeira car-
ta, em que se· queixam do orgulho de Àgrippina e da 
dernssidão de Nero. 

Não foi preciso mais ! 
Nero desterrado para uma ilha quasi deserta, Druso 

sepultad<? nos carceres subterraneos do paço, e Agrip-
pina igualmente levada para outra ilha, attest.aram a 
sujeição abjccta dos senàdores, a covardia do povo, e 
a inconstancia da fortuna. 

Poucos annos depois Nero expirava na ilha Pontia; 
Druso morria de fome na prizão,. amaldiçoando os ver-
dugos; e a desditosa Agrippina suicidava-se, não que-
rendo sobreviver a tantas desgraças. 
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Assim ficou vaga a successão imperial; ~ do seu ro-
chedo de Gapréa, l'iberio, correndo os olhos pelos vas-
tos domínios, não -encontrava rival, nem herdeiro, que 
o pudesse assombrar, exceptuado . Sejano'. 
· Instrumento doei! até cntüo, deixára· de ·ser util, e 

hia-se tornando perigoso. Á 'penetração dó suspeitqso 
entiado de Augusto não escapa~am de certo as secre-, 
tas esperança~ e os projectos encobertos do valido. Por 
inais funda, que ell~ cavasse a estrada, a vista de Ti~ 
berio acompanhava-o; e. se lhe permittiu que fosse 
longe, é porque até esse ponto o interesse fôra· com.;. 
mum, e o crime apro11eitára a· ambos. · 

Depois, chegada a hora de aniquilar o· ministro das 
suas .vontade·s, não hesita, e um aceno derruba-o sem 
·abalo · do fastigio das gr~ndézas, e entrega-o ás iras 
sangúinarias da plebe. O mesmo senado, que tinha 
adulado Sejano poderoso, condemna-o ; o _ povo, que 
t-remêra ·dos ·seus lictores, arrasta-o ás gernonias ! 

Suas filhas, desfloradas pelo algoz, e clecapi_tadas no . 
carcere, pagaram .innocentes a culpa do pae. 

·os seus adhereHtes, honrados ainda na vespera co-
mo sustentaculos do imperio, são mettidos em chusma 
.nas masmorras, e Tiberio par~ abreviar manda-os as-
tiassinar a todos de uma vez ! _ 

Foi uma carnificina espantosa como as que d~slus
tram a revolução de ~ 793 . Sem differença de sexo, 
de idade, ou de jerarchiá, a espada não cansou até 
juncar as praias cõm os cadaveres, que se hiam dei-
tar -ao Tibre. 

N' estes dias de terror universal e de lulo publico, 
guardas attentos e delatores apostados espiavam o 'co-
ração e os olhos tias familias. Triste do que não esc.on-
dia as lagrimas, ou deixava escapar os gemidos da al-
ma ! Pronunciava a sua sentença ! 

Seguro em Capréa, e certo da servidão de Roma, o 
tyranno Óão se disfarçou mais, e saciou a crueza natural. 



2!H 

Crentiças de .nove annos eram suppliciadas como cri-
minosas. Mulheres, sem culpa, foram eX:t!ctJtadas por 
chorarem ·a perda dos parentes. Acabando de celebrar 
o vigessimo anniversarió de tal reinado' os con~\1les. ·sa-
~em que estão condenuiaclos ú morte _! · ' 

Eis em troços largos o quadro. Mas . para se conhe-
cerem intimamente todos os abysmos _de preversidade 
em q!le mergulhava a alma ferina de Tiberio, ~ pre-
ciso ler Suetooio, Tacito, e Dion Cassio. A v!'.)rdade -
apparece n' elles tão viva, e é tão medonha, que o co-
raçf.io reluta, e deseja desmentil-a. . 

Os ricos ·e iHustr~s . eram os que estavam ma.is e_x-
postos . . A avareza lavrava no peito do príncipe, e os 
sequestros encl:iiam os seus cofres. Muitos cidadãos fo-
ram .sacrificados nas Gallias, na Hespan-ha, na Syria, 
e na Grecia ; e o ~u delicto reduzia-se '\rnicamente 
ª-possuirem avultados ·cabedaes, com que a sua con-
demnação hia enriquecer o thesouro imperial. Gomo 
todos .os bens moveis pertenciam ao fisco, e os tribu-
tos só dizimavam a p:i:opriedade, Tiberio não poupava 
os abastados. . · 

N'esta epocha de horrores ·incriveis quebraram-se 
os vínculos de sangue, e inverteram-se todos os prin-
cípios e deveres sociaes. :. 

A- delação era como a peste ! 
Apenas :tocava em alguI)i . separava-o logo . dos ou-

tros, e nem filhos, nem esposa, nem .parentes ousa-
vam aproximar-se, ou soccorrel-o. . 

As paixões ruins, · os vícios ignobeis, e. as vinganças 
perfidas, ameaçavam a cada··instante o socego das fa-
'milias, a . virtude, e a riqueza. O filho denunciava o 
-pae para herdar mais cedo. O irmão delatava o irmãÓ 
por intere~se ?U por inreja; e como tudo o mais, as no-
ções das. cousas perderam tambem a significação usual. 
Os infames, vendendo a cabeça dos parentes ã' cubiça 
do .despota, comparavam sem pejo o maior dos crimes 

.. ~ . ' 
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a-0 saerificio que o primeiro Bruto fizera a Roma ·de 
seus filhos, e á acção de Horacio contra sua irmã ! 

Os escravos tornaram-se a praga d' estes dias de tri-
bulação. Nos tempos de Scyla ainda poucos apparecem 
fieis ao 'infortunio; I)a epocha de Tiberio nenhum 1 
Espiões domesticas e ineyitaveis, o medo e a traição 
dictayam os seus depoimentos .. Cortados de miserias 
e de dores tahez sentissem consolação vendo humilha-
dos e infelizes, aquelles de quem recebiam injurias e 
tormentos em troca do amargoso pão do .ergastulo 1 

No meio da anciedade d' esta existencia precaria, a 
vida chegava a iJhorrecer; a resignação e a charidade 
christãs ainda não tinhai:n sido ensinadas. Uma pro-
funda tristeza pairava sobre as devassidões e festins, 
em que os netos degenerados dos Scipiões afogavam 
os re"Ceios, procurando gosar dep]jBssa e muito em ca-
da dia, incertos _do seu destino no seguinte. O aviso 
occulto de. um delator a "Tiherio, ou d' este ao senado 
não era suffi.ciente para se decretar a morte de. qual-
quer no carcere infecto de J ugurlha ? 

A rigidez autiga estava desyanecida. Das virtudes 
austeras de Roma consular só restava a memoria . O 
medo, desde o imperador até ao mais humilde plebeu, 
reinava sobre todos, envenenando-lhes os prazeres, o 
somno, e as esperanças 1 . 

· Crendo que tudo se aeabava no sºepulchro, e que 
além d' elle nada existia, o suicídio foi o recurso final 
dos que se can.sarnm de viver, ou dos que presumiam 
escapar â oppressão da tyrannia. Abriam as veias no · 
banho, usavam de peçonha rapida, ou deixavam de 
lado os alimentos, mesmo antes do perigo, ou livres 
de desgraça eminente: Era o tredium 1JÍLre, o desgosto 

· do mundo, a fadiga de um pezo insupportavel._ 
Cocceio 'erva, protegido com o favor do principe, 

morre voluntariamente, porque a sua epocha, diz T!l-
cito, lhe inspirava tristeza inconsolavel. 
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Como se submettiam tantos homens â ferocidJlde de 
um só? Porque não suffôcavam no seu antro o. fera, 
que assolava o mundo, elles que t,inham o valor de se 
suicidarem sahindo dos·afagos do amor, e dos deleites 

-dos appetites? Que segredo possuíam os despotas cha-
mados Tiberio, Nero, Calligula, ou Heliogabalo, para 
disporem da cabeça e da fortun·a dos cidadãos mais 
distinctos, sem que o sangue gerasse vingadores? 

o medo, affirma um auctor moderno, o medo ! -
eis a divindade do seculo, e o. razão da covardia col-
lectiva l 

Mas quem inspirava tama'nho terror a uma cidade 
populosa como Roma? Eram os pretorianos, (doze mil 
quando muito!) aquartelados fora dos muros? Eram 
as velhas legiões, acampadas pelas fronteiras, e distan ... 
tes umas das outras? 

Não ! A inercia primeiro, a desunião e a descon-
- fiapça reciproca depois ! 

A paciencia durante os vinte ·annos de Tiberio não 
se explica de outro modo. ' Cada qual olhava para si, e 
desamparava os outros. Individualmente fraco achava 
o poder mil vezes mais forte; e não 'se atrevendo a 
lutar j capitulava. 

Para prostrar o despota precisavam ligar-se alguns, 
e entenderem-se; mas a consciencia moral tinha des-
cido tantõ, que mesino o pae não ousaria depositar no 
ouvido do filho similhante confidencia. 
. Assim os que hoje eram esquecidos 1 c:ruzavam os 
braços per_ante o supplicio dos que eram accusados, . 
e ámanhãj chegandg a sua .vez, morriam no meio de· 
igual indifferença da pai:te dos outros ! 

No seio do mar de Napoles, e defronte das costas 
.da ·Campania1 erguia-se Capréa, prizão por fóra e asy-
lo de delicias por dentro. Na corôa do seu alcantila-
do rochedo descobriam-se os tectos e -eirados das dota 

. casas de recreio construidas por Tiherio em memoria 
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do~ dor.e <leu5es superion~s <lo olympo. BeHos edificio1 
~hermae~, aqu.ed_uctos, e arqaria.s· liga''a1n- os ·valles ~m 
a ·moo.lanha. ·- . _ . . 

} . . . 
N este recauto a_pr_a.z1vel, Tesguarda.dos. pelo qi.ar dos 

tumultos .. do Gontinente, e cobertos dos tigores das es-
tações pela_ gr~ndé _muralha ,. do monte Solaro; busca-
ram silenci-o e tranquiJl.idade alguns dos ·~enhores do 
mundo. Augusto habi.tou-o qua_tro annos. O. filho de 
Li via · escolheu-o para cidadella. das suas crueldades. 
Nero não se esquecia de o visitar ·frequentes vezes. 

A sensualidade romana era hab.il 'em acommodar as 
formosurus da natureza .aos seus deleites. Nero cavou 
ós seus•banhos na famosa grut!l, que os 'viajantes admi-
ram em .Capréa, .fazendo efitrar as aguas S(!.lgadas po1· 
co.nd.uctq~ -suhterra neos. · · . 

No tempo · de Tiberio escarpadas rochas· fechavam 
o accesso da ilha por toda a parte ; e ao unico ·sitio, 
aonde s.e desembarcava, sentinellas vigilan,t-es tomavam 
o pa~so, .J;lã.o deixando que ninguem se aproximasse da 
residencia do ptincipe sem licença. 

Este, ao menos_, não ouvia ali a surda, mas amea-
çadora voz do po.vo, ·que o assustélva em Roma. O cla-
mor das yictimas não lhe perturbava o -somno. Seguro 
e invulneravel atraz d' estas rochas inexpugnaveis dei-
xou de temer, e ousou tudo .. 

Se alguns patricios, curvos de lisonjas, • hiam pro:-
cural-o e arrastar-se aos seus pés, a maior das affron-
tas pagava a adulação, Apalpados fi chegada como sus-

. peitos, quando· dobravam os joelhos perante- .Cesar, jã 
yinham uHrajados com a· busca dos soldados ! 

Mas não nos prendâmos com as precauções minu-
ciosas, ·de que a desconfiança se rodeava. Penetremos 
sem receio po.r entre os guardas e espias, e vamos 
encarar o tyraimo nas delicias do seu desterro volun-
tario. 

Aquelle velho disforme, . com -0 rosto meio comido 
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de-ulceras, meio remendado. de emfilastos, calvo, éur-
·vado, -de olhós 'ferinos, . e halito fetido > repugnante, 
taciturno, e allivo - aquellc homem gasto e cansado 
de devassidões monstruosas e occultas, que .está re-
costado á mcza, e questiona, sordido de embriaguez, 
no meio dos ...-grammaticos sobre a côr dos cabellos de 
Phebo, ou ácerca da idade dos cavallos de Achilles -
aquella figura sinistra, que a_ hediondez e os vicios as-
signalam pela sua expressão sinistra - é Tiberio ! 

Ao seu lado acha-se Thrasyllo, podéroso no animo 
do imperador pelo medo que lhe infunde em nome 
dos astros. · 

Desprezador elas leis divinas e humanas, e alar~ean
do !mpiedacle e escarneo em pontos de crença religiosa, 
o enteado de Augusto, como to(las as almas fracas, unia 
a·superstição ao atheismo. Quando o trovão es.talava ·e 

' os raios fuzilavam cobria a cabeça de louros para afu-
gentar a tempestade ; e desafiando o poder de Deus, 
cedia como uma creança aos signaes imaginarios das 
estrellas, permittindo tudo ao astucioso grego, que fin-
gia ler nos céus - nõ livro sublime, que ·a Sabedoria 
eterna cerrou aos ht>mens ! 

Os deleites asquerosos, e as torpezas mais abjectas 
acabaram de lhe esgotb:r as forças, e a decrepidez apres-
sou-se antes .da idade. Quanto a devassidão requintada, 
e a obscenidade podiam inventar; tinha-o elle realisa-
do nos seus harens secretos,. Para se formar idéa da. 
depravação a que Roma tinha chegado é preéiso lufar 
com o pejo, e1seguir em algumas paginas de Tacito e 
de Suetonio as descripções' espantosas, que ultrajam o 
pudor, e pareceriam traçadas pela calumnia se o tes-
.temunho de tantas victimas e de tantos depoimentos 
as não .confirmasse ! 

Igual em todas -as -cousas, Tiberio até se excedeu a 
si nos vicios sensuaes ! Levantando-:se dos prazeres do 
banquete, cambaleando, e perdido de vinho; ou sahin-
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do das infamias monstruosas dos serralhos, o passa-
tempo de Cesar era assistir a.os supplicios e á agonia 
dos -4Ue o seu capricho; a sua cubiça, ou as suspeitas 
haviam sentenciado. Os rriais barbaros tratos prece-
diam ali a morte, que debalde imploravam as dores 
e supplicas dos coridemnados. 

Espojando-se no lodo das devassidões, e no sangue 
derramado pelos algozes, Tiberio cessou de matar qual!-
do Q. vida lhe fugiu. De vinte conselheiros, chamados 
po começo do reinado, d~ns ou tres escaparam apenas 
á sua ferocidade. Elle proprio conhecia o horror que 
inspirava, exclamando : -:- 'Detestem-me; ma:s obede-
çam!' 

Covarde com os que resistiam, encolh.ia as garras, 
e disfarçava, quando o offensor estava longe, e não se . . 
submettia. Um dos seus generaes, Getulio, accusado 
de ter querido ,casar seu filho com uma das filhas de 
Sejanc)., responde a Tiberio: 'Se me enganei, tambem 
tu. Sou fiel e. hei de continuar, se me não persegui-
rem ... Entendamo-nos; governa, mas não toques na 
minha ·província l' 

E Tiberio entendeu, calando-se e soffrendo ! 
Omnipotente nos logares aonde podia mandar os 

seus verdugos, fóra d' elles foi obrigado a emudecer e 
a transigir. Não ignora-\'a, que o primeiro que arvo-
rass~ o estandarte da rebellião, reanimando os, subdi-
tos desalentados, viria bater sem ohstaculo ás portas 
de Roma, e precipitai-o. 

As molas principaes da sua política eram o medo 
incutido pela rapidez dos castigos, e a desunião e o 
espanto geral. Fó-ra do alcanc~ do seu braço sentia-
se sem auctoridade, porque as instituições · destempe-
radas pelo despotismo, não tendo força, não Ih' a ·po-
diam prestaT. . . 
. Por isso, viajando na Italia, e recebendo a noticia 
ele que o sena~o absolvêra alguns cidadãos accUilldos 
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por ordem suaJ viu n' esta decisãô um sympt0ma de 
perigo-eminente, e procurou recolher-se a Capréa; -po-
:rém a morte não lhe deu ·tempo, e feriu-o rio m.eio da 
jornada, em Mizena da Campania; no palaciÓde Lu-
culo, com vinte é tres annos de goyerno .. 

Roma ao principio não o podia crer! Só depoisi de 
confirmada a noticia (J que o jubilo s·e manifestou,· co- · 
mo se a falta do tyranno significasse a restauração da 
liberdade. 

E entretanto no mejo da alegria geral a sua som-
bra reinaya ainda ! Os condemnados pelo ultimo de-
creto· do senád·o, expirando o prazo de dez dias, foram 
executados, porque o successor de Tiberio, unico re-

. vestido elo direito de os absolvei", não tinha chegado 
a Roma 1 

O aspecto do imperio, quando falleceu ·o filho de 
Livia, era pouco agradavel. As victorias ganhas - nas 
guerras da Germania deviam-se mais ás discordias elos 
capitães inimigos, do que ao v~lor das legiõe8. Em 
Africa, os numidas disputaram com diversa fortuna a 
independencia ; e succumbindo por fim, podiam citar 
as derrotas dos contrarios como provas do seu deno-
do. O oriente mostrava-se inquieto e descontente. In-
surreições vagas, indicio dos padecimentos prnfundos 
da soci-edade, assolavaµi a Celicia, a Syria, é a·Judéa. 
Por outro lado os gaulezes e frisões levantavam-se cam 
impeto, os dacios pegavam em armas; e os part;hos• oc-
cupavam a Armeiiia. · 

Eis o· estado em que Tiberio <:i1'1tregavà o mundo a 
seu neto ~aio Cesar, herdeiro nomeado no seu testa-
mento. · · 

Aos dias de luto e tristeza de um reinado· de san-
gué e de oppressao biaro sucoeder o'útro·s peiores. De--
finindo o caracter do imperador que deixava, a ' entea-
do de Augusto ·tinha adivinhado as· (uturas· desgra'Ças 
da pa·tda, designando · Caligui.a~ ·• Achaiit..i.se n'. eUei os 
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vic.ios de Scylla sem as ·suas vü·tudes. É uma serpente, 
creada ·por m'im pa1·a flagello do gene1'0 humano!'. 

A prophecia cnmpriu•se. Os votos barbaros do ty-
ranno foram satisfeitos. Os delírios cruentos de Caio 
Çesar quasi que fizeram parecer branda a preversida-
de de Tiherio ! · ' 

ÇAPITULO SEGUNDO . 

. 
Pll.ÉGAÇÃO DE s. JOÃO DAPTISTA. 

ln diebus autem illis venit Johannes 
Baptista prredicans in deserto J udrea:. 

EvANG. SEC. MATH. CA,1'. nt, v. 1. 

CoaRIA . o decimo quint; anno .do ÍD?-perio .de rihe-
1·io, e era· procurádor da J udéa P<?ntio Pilatos, succes-, · 
s01· de Valerio Grato, é natural da lberia; quando J@ão, 
filho de. Zacharias e de Isa-bel; chegada a hora .da. ·sua 
missão, deixou as solidões do deserto. 

Jesus contava a esse tempo vinte e nove annos, e 
faltava-lhe um para prehencber a idade de trinta, de-
terminada como a idade legal de entrar na vida pu-
blica. N'esta epocha principiava a ultima das setenta · 
semanas de Daniel, no meio da qual· o Christo havia 
de ensinar e padecer. 

Herodes Antipas, filho de Herodes Magno, regia a 
Galiléa; Philippe seu irm~o era tetrarc.ha dq. ltu~éa e 
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da Trnconite, e Lysanias, com o mesmo titulo, govel'-
nava em A,bylene, · . . · 

.Anaz·, ou Anaüus V, e Caiphaz occupavam os loga-
res dá Pontífices e de Supremos Sacrificadores . 

. O 'R_ri~eiro, adiantado em annos, e abençoada com 
cinco filhos, todos distinctos ·na gerarchiá sacerdotal, 
gosava-se das honras ·e respeitos do eminente cargo, 
tle que fôra depôsto, e passava na opinião dos contem-
·póraneos· por um dos mais venturosos homens do seu 
tempo. Ü · ~e'gu~do, tendo despos~do a filha .de Ana nus, 
-começou a exercér 'no consuladó de Julio Silano e·Lu-
·cio N orbano·, e, conservou o empi<ego por mais de dez-
oito an-nos. Durante este largo período teve de atra-
vessar as c:lifficuldades, que as alterações ·tla epocha não 
-c'essavarri de suscitar. · . 

Pilatos; por desprezo, ou por atitipathia, incapaz de 
modíficar as suas_ repugnancias idolatras, pa·recia .apos- . 
tado a exacerbar a impaciencia do povo, fremente sob 
o jugo extrangeir.0, e em estremo cioso dos costumes 
e crenças religiosas .. 

Apparec.endo ás portas de Jerusalem com as legiões 
tiradas de Cesaréa, affrontou o foúatism9 d9s hebre'us 
-com as imagens do imperador estampailas nas bandei-
ras: Era ·fe!il-os no ponto . sensível, profanando .° re-
çin'to da cidãde Santa. A entrada foi-lhe negada, e os 
cidadãos i»nermes, mas 'firmes, vieram oHerecer o peito 
nú ás espadas .dos soldaqos, preferindo a morte. . . 

A lição não foi su!ftciente. O procurador romano 
de posse da auctoridade ordenou que I,he fossem en-

·tregues os thésouros sagrados para subsidiar as des.: ' 
pezas ela construcção do~ aqueductos, e como encon-

. trasse novas resistencias, não hesitou em punir os mais 
r.ecalciti'antes. Crescendo em violencia, ma'ndou collo-
car depois no Templo a estatua elo imperador, e exi-
giu que os sacrificios continuassem. Os Galileos que 
se achavam ilÕ Jogar dos holocaustos, ~scandalisados 
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sublevaram-se, e repellidos pelos soldfldos cahir'!m ao 
lado das. víctimas, juntando o seu ao sangue d' ellas. 
Estes abusos bradaram tão alto, que Herodes tomou 
o partido dos subditos, e queixou-se em tom aspero 
dqs vex.ame§ e õppressões do go~'erno de Pilatos; mas 
os seus clamores foram desattendidos, 

O fel da servidão amargava cruelm~J1le aos descen-
dentes degenerados dos l\lachabeus, e a comparação 
das grandezas p&ssadas com os ma1'3S presentes, pun-
gia-os de rpodo, que tudo indicava no animo do povo 
ardentes esperanças de mudança, e veb:emente desejo 
de volverem áquella appetecida liberdade, que não sou-
beram conservar, e que muitos tinham vendido aos fa-
vores da dynastia Ascalonita, · 

O quadro que traÇámos no segµndo capitulO do Li-
vro 1, é a fiel imagem dos vícios e abusões, que ce-
gavam a sociedade velha, proxima a renovar-:se pelos 
preceitos salutares do Evangelho, Nos costumes, nas 
crenças, e nas instituições, tudo era incerto, fa lso e 

• violento. O orgulho dos homens tccára no precipício 
final , e os mais sabios ~ntre os pagãos proclamavam 
o nada como termo necessario da existencit1. , 

No meio dos deleites e da podridão a alma humi-
lhada ' não tinha forç.a de olhar para cima. Os seus ho-
risontes não alcançavam além do mundo visi.vel; a im-
mortalidade e a vida futura ; ~.s pr.emios e as penas 
eternas - não se compadeciam com as paixões e vicios 
divinisados. . 

Socrates antevendo o dogma da espiritualidade mor-
reu por elle, deixando o seu nome como protesto con-
tra o erro communi, e a sua doutrina como uma dé\s 
mais bellas e nobres tentativas Q.a intelligencia antiga, 

Seneca, o tragico, resumindo em alguns versos as 
{ll·aximas desconsoladoras do seoulo, que o es-outava, 
dizia nas 'Troyanas,' conform~ notámos : - 'Pergun-
tas aonde se vae depois da mor.te?:__ Para ond~ se 
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estava antes de nascer. Depois da morte não ha nada, 
.e a propria morte nada ~ ! ' 

_ E estes eram os engenhos mais distinctos ! Descen-· 
do, a decrepidez manifestava-se por symptomas ainda 
mais decisivos. 

Sahindo de Roma e aa Grecia, nas quaes ao menos 
o _culto official cobria de apparencias _pomposas a falta 
de crenças, . ou antes . o atheismo pratico, o espectacu-
lo era singular, porque juntava os horrores de ritos 
cruentos a superstições qua~i comicas~ 

Os arabes e os. gaulezes, ·que por tantos seculos ti-
. nham conservado a idéa da unidade de Deus, adora-

vam a acacia e o earvalho, invocando-os como entes 
sensiveis e poderosos. ( 1) Os indios, deificando o G.an-
ges, sacrificavam victimas humanas a Sactis, deusa da 
morte (2). 

O.s egypcios (povo illustrado por excellencia) vene-
ravam o alho, o lodão, e quasi todas as planta~ bulbo-
sas; e J uvenal com o seu riso Rcerbo flagellava-lhes as 
abu.sões, exclamando : (3) . . . 
O' sanctas gentes, quibus haec nascuntur in hortis numina ! 

' 
Os seus deus-es nasciam-lhes nas hortas, adverte o 

satyrico, e assim mesmo ridiculos não eram odiosos 
como os tigres e abutres adorados na Am()rica antes 
do descobrimento l (4) · 

O principio do mal ·1·espeitava-se a par das yirtudes 
symbolisadas. Os gregos e romanos, tão promptos em 
escarnecerem dos outros povos, que tratavam de bar-
barçis, não valiam mais do que elles. o seu olympo 
abria-se . aos salteadores, aos adulteros, e aos homici-

( 1) Hist. Eccles. da Bretanha-Tom. rv. 
(2) Backingham - quadro da lndia. 
(3) Saty~a XV. 
(4) Garcilas-:-Liv. I, cap. 2 e 12 . 

. , 
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das. Prophyrio, tão conhecedor dos. usos e praticas do 
polytheismo, confessa que os gentios presta_ram culto 
idolatra aos espiritos impuros e maleficos, para os ·não 
irritarem, e não incorrerem na sua ira .. 

·Havia um ritual completo fun~ado .na índole e pro-
pensões d' estas potencias invisíveis. As alegres e dis-
trahidas offereciam jogos e espect(lculos ; ás tacitur-
nas e sombri?s captavam a heneroJencia por meio de 
sacrificios sanguinolenfos ! (n) 

Do alto das suas séte collinas, Roma, gangrenada, 
c.;ontaminarn as provincias, e insinuava-lhes o veneno 
que recebêra da Asia, para lhe consumir as for('as. 
Superstições, vícios, erros e torpezas, eis o que os seus 
magistrados e. as suas cohortes levavam a toda a parte 
c.;om a soberba intoleravel da conquista, e a nuctori-
dade irresistível do poder! 

Nii Jud6a o contagio, sendo diverso não era menor. 
As ~esgraras repetidas de Israel procediam de estar 
prevertido o caracter nacional, e de se terem transfor-
mado em vicias as qualidades, que o tinham torn?do 
forte e inrencivel nos ~ias prosperos. 

A avareza, a hypocrisia, e a cubic:a apodreciam tu-
do. A rnligião, degenerada pelas polcmicas· e opiniões 
das seitas, perdida a pureza primitiva, servia do texto 
fls declamac:ões sophisticas de doutores orgulhosos, e 
n rigor dos seus dogmas fundamentnes em alterado ·a 
racla passo nos commenlariõs elos Rahhis, sentados na 
catleirn de l\Iovsés ! 

Os Pharise~s, ensinando que da alliança do Sinai 
sahira a lei oral, e não a lei cscripta, reduziam o co-
1ligo. sagrado a me;:as traclições, monopolisando por in-
teresse de classe e por \aidadc de seita a inteHigencia 
e a inlcrprcta(ão .dos livros divinos. A c'brruprão era 

(.J) l'.,rphyrio-escriplos do lcrccirú seculu -, epistola a 
A nclion ~ohrc o~ Jcuscs e Jemoniris. 
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tal na epocha em que entrâmos; que Jesus accusa os 
Judeus de terem aniquilado a palavra do Senhor! En-
tão, como hoje, os mestres não duvidavam comparai· 
o texto de Moysés á agua simples, e a .Mischna, ou 
Talmud, ao vinho generoso ! 

N' este grau de desalento e de dissolução chegou o 
mom!,lnto suspirado: O Baptisla hia appareccr para en-
direitar as veredas do Senhor, e advertir os povos; 
mas as trevas eram tão espessas, e o endurecimento 
tão grande,. que resistiam ao exemplo vivo da auste-
ridade, á luz da fé, e á efficacia do ensino 1 

Foi n 'estes dias de lagrimas e servidão para os he-
breus, de ceguei11a e de yicios para o resto do mundo, 
que a palavra de Deus veiu sobre João, filho de Za-
charias, e que manifestando-se, elle discorreu por toda· 
a terra do Jordão, prégando o baplismo da penitencia· 
para remissão dos peccados. _ 

Envolto cm pelles ele cameUo, cingido de uma cor-
reia, e rejeitando .com desprezo não só as delicias e os 
commodos, mas alé as necessidades da existencia, os 
Judeus absortos riam-no prégar com a vida e com, 
a voz, annunciantlo a vinda do Redemptor, e o reino 
do céu. 

A propria incredulidade, sempre orgulhosa de si, 
não podia negar a virtude, que foliava aos olhos, ao 
coração, e ao espírito uma linguagem aspera e nova, 
tilo, opposta aos erros das seitas, como •sublime e con-
soladora quanto á grandeza do destino dos homens. 

O povo juntava-se a esculal-o, e a receber das suas 
mãos o baptismo da penitencia até que chegasse Aquet-
lc, que havia de conferir o baptismo da remissão. 

As palavras do enviado elo Senhor eram severas e 
·proprias da epocha. 'Raça de vihoras - clamava -
quem vos advf)rtiu que fugisseis da ira, que vos está 
ameaçada? Produzi obras dignas de penitencia, e não. 
comeceis a dizer : Abrnuam é nosso .pae; pois vos de-
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claro que Deus é poderoso para fazer, que d' estas pe-
~:lr'as nasçam filhos a. Abraham. O machado estã posto 
·ú raiz das arvores, e · a que não dã bom fructo serã 
cortada e lançada ao fogo ! ' 

E os que o ouviam, perguntavam: 'Mas o que fa-
a:emos ?' E elle respondia: - 'O que tem duas tuni-
cas dê µma ao que a não t(;)m, e o que tiver de comer 
faça outro tapto ! ' 

, Qnti bello e raro espectacúlo o d' este· solitario, no 
meio elas multidões attentas, flagellando a soberba e 
a avareza elos poderosos, e lançando-lhes em rosto -os 
vici@s e desregramentos ! · 

Que nobre e ele"ada imagem a que emprega _para _ 
desenga.nar Israel de que os verdadeiros filhos de Abra-
ham, nã.o são os que chamam pelo seu nome, mas os 
que herdaram a sua fé ! A vocação dos gentios desde 
logo foi declarada na figura das pedras, d' onde o po-
der <l.e J eliovah farã sahir os. novos filhos de Abra-
ham, mais dignos da reconcilíaQãO promettida, do que 
uma raça incredula. 

_O preceito da esmola e da charidade, tão · doce e 
persuasivo depois na bôca 'de Christo, jã se acha na do 

/ Pr~cursor. ·Quando os· publicanos perguntam a João:-
' Mest.re, que farem'Os?' a resposta: 'Não cobreis mais 
elo que vos foi ordenado' encerra na sua concisão ad-
mi ravel quanto podia dizer-se. 

Quando os soldados o interrogavam tamhem: -'E 
nós o que h.avemos de fazer?' a réplica resume igual-
mente todos os deveres do estado militar - 'Não tra-
·teis mal, nem vexeis de calumnia.s. a pessoa alguma; 
e dae-vos por contentes oom o vosso soldo ! ' 

As suas fallas eram simplices e rudes como us de 
quem fôra ereado rias solidões, e vivêra longe do mun-
do ·comsigo e com Deus ; mas o povo .entendia-as, e 
sentindo-as entrar no coração, assentava interiormen-
te, que talvez o Baptista seria o Christo ! 
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Lendo no pensamento d'elle, e descobrindo-o, João 
exclamava: 'Eu na verdade vos baptiso ·cm agua; mas 

· 'irá outro mais forte, a quem não sou digno de desa-
tar a correia dos sapatos, e esse vos baptisará na vir-
tude do Espírito Santo, e em fogo. E alimpará a sua 
eira ; e recolherá o ttigo no celleiro, e queimará ns 
palhas a um lume que nunca se apaga.' 

E o som d'estc brado, d'.este protesto ela virtude 
contra a devassidão geral, todos os dias engrossava, 
e attrahia mais ouvintes e di;;cipulos. A anciedacle era 
immensa, e a esperança de remcdio, linitivo . dos in-
fortunios grandes, clesássocegava os animos. Aque!IQ 
voz clamando no deserto alcançava tã.o longe, e subia 
tão . alto,- que já noi; pnços de _Herodes principiavam a 
conhecei-a e a assµstar-se. 

Mais um dos justos de Israel em breve havia de 
i!Sscllar com ó ·s4nguc o testemunho da Verdade ! · 
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CAPITULO TERCEIUO. 

BAPTJS.UO JlE CHUlSTO. 

Tunc ver;it Jpsus a G-alil;.ea in Jordanern 
atl Johannem, ut baptisaretur ab eo." 

EVANG. SEc. l\IATH. CAP. III, v.13 . 

Ü CONCURSO dos que seguiam a João augmentava de 
dia para dia, e o echo da sua voz chegava a Jerusa-
lem. Todos admiravam o fervor da sua palavra, e a 
pureza 'da sua vida. Os Judeus da cidade Santa en-
1iaram-lhe enlão · Sacerdotes e Levitas, os quaes lhe 
pei:guntaram: 'Quem és ltL ?' E elle redarguiu: 'Não 
sou o Christo ! ' - Pois quem és? És Elias?' O J;lre-
cursor tornou a responder: 'Não sou!' - ' És pro-
pheta ? ' A resposta foi ainda - ' Não ! ' . _ 

Os emiados de Sião insistiram: - 'Quem és pois 
para que possàmos informar os que nos mandaram? 
Que dizes de ti mesmo?' 

João satisfez replicando: 'Sou a voz do que clama 
no deserto: endireitae o caminho do Senhor, como 
disse !saias.' E os Phariseus, (porque eram d' esta sei-
ta poderosa os mensageiros) não se dando por conten-
tes continuaram ainda : 'Por · que baptisas se não és · 
o Chrislo, nem Elias, nem propheta ?' - 'Baptiso em 
agua, (respondeu elle) mas no meio de vós esteve quem 
não conheceis; e esse é o que-ha de vir depois de mim, 
e me foi preferido, porque era antes de mim. E todos 
participâmos da sua plenitude, graça por graça ; por-
que a lei foi dada por l\Ioysés, a graça e a verdade 
foi trazida por Jesus Chrislo. Ninguem jámais viu a 
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Deus: o .}<'ilho Unigenitõ, que está no seio do !Jae, é 
quem o deu a conhecer.' 

O Jogar aonde succederam estas cousas, e aonde o 
Precursor deu o seu testemunho, foi Belhania além 
do Jordão; e n' elle estava João haptisando, quando 
os Phariseµs ·o interrogaram. 

Por estes dias veiu Jesus de Nazareth uo Jordão, 
e vendo-o o Precursor, exclam0u commovido: 'Eis o 
cordeiro de Deus : eis o que tira o' peccado do mun-
do ! Es.te é Aquelle de quem eu disse: depois de mim 
virá o que me foi preferido, porque. era antes de mim; 

. e não o conhecia, mas para o manifestar a Israel, úm . 
baptisar.' . · 

E confirmandó o testemunho accrescentou: 'Vi o 
Espirito que descia do céu em figura de pomba, e 
pousou sobre Elle: eu não sabia quem era, mas o que 
me enviou para baptisar em agua disse: Aquelle .so-
bre que vires descer o Espirito, e pousar-se, Esse é 
o que baptisa no Espírito Santo·.'-.- Jesus chegando-
se, pediu-lhe então o baptismo, porém elle o impedia, 
dizendo: 'Eu sou o que ·dern receber de ti o baptis-
mo, e tu vens a mim?' · ' 
- Respondeu-lhe o Sénbor> 'Deixa por ora ; porque 
nos é preciso cumprir toda a justiça.' .João obede-
ceu. E logo que foi baptisado, sahiu Jesus para fóra 
da agua, abriram-se-lhe os céus, e viu o EspLrito de 
Deus, que descia, como pomba, e vinha sobre Elle.-
Uma voz de cima dizia ao mesmo tempo : 'Este é o 
meu Filho amado, e n'elle tenho toda a minha com-
placencia.' _ 
. E Jesus· principiou a sua missão contando quasi 
trinta annos. 

O Iogar, onde a grande scena passou, foi memora-
do de~de a maior antiguidade. Jesus recebeu o baptis-
mo n'aquella parte do Jordão, que fica ·defronte de Je-
richó; e por onde os hebreus passaram a pé enchuto. 
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O rio, ali, vae cercado de arvoredo tão alto e tão fe-' 
çhado, que não se yêem as aguas senão depois de_se 
romper por entre as ramas " e de chegar a0 pé. Aper-
tada nas margens a corrente arrebata-se, e ruais fun-
da e estreita toma .cór turva e barrenta, parecendo 
volver ondas de areia desmaiél'da. Nos ranids, que se 
entrelaç,am, e nos troncos debruçados, os rouxfooes e 
as aves desfazem-:-se em gorgeios e trinados desde que 
no céu, .. de uma pureza adm1ravel, começa a raiar o 
primeiro âlhor do dia. _ 

A um tiro de. arco acima, o Jordã9 não é tão· co-
berto, e as suas ribas vesti<!las de tamargueiri;ts, cani- . 
ç.os, e i~1ostardeiras deixam-n.o espraiar, levantando p@r 
um 1·a-elo .medas de areia, em quanto elo outro as aguas 
se quebram, ladeando uma ribanceira elevada. · 

Até onde a vista alcança, nas proxiín'idad.es, ambas 
&s ma1·gens sfro copadas ele arvores frondosas, carrega-· 
das de an.nos e. de sombra ; e como notfimos, cerran-
do-se no ponto indicado pela .tradição, formam uma 
viçosa corüna1 enchendo o logar de ID)'Steriosa ma-
gestade. · 

A· cada pãsso que os romeiros. adiantam encontram 
os vestígios sagrados da peregrinação de Chri'sto, e re-
eord{lm na II}.udez elo.quente das pedras e dos siti<>s, 
alg11ma daS" maravillías apontadas na Bíblia. Esfo pon'-
tci do Jordão viu as tribus de' Israel atravessarem dg, 
deserto para a terra promettida, N aaman cú:vado da 
lepra,. e Jesn.5' baptisado pelo Precursor. 

Subindo das ribeiras para as serras,· e da doçura 
das aguas para a aspereza das grutas, va~-se ter ao 
deserto da quarentena, e á montanha da tentação, na 
qual o espírito das trevas ousou dar batalha ~o AI:.. 
tíssimo, · . 

Da outr.a p:atte do J.ordão acha-se o paiz de Moab, 
soJtteado á tri.bu de Ruben, .e o monte N e.bo,~ d' onde 
Moys'és contemplou, a terra da Promissão desd~ G~llaad . . 
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até Dan e Nephthalin; de Menassés a Ephralm, com 
um lanço do Méditerraneo, o mar novo da Escriptura, 
o qual banha como extreina a Palestina junto do Li-
bano e de Antichia. . 

Das alturas descobre-se Jerichó, a cidade elas pal-
·mas, e a sua dilatada campina; Betblem, berço de Da-
vid, Jerusalem, a santa, e o territorio de Madiau ao 
õriente de Damasco. Basan e o paiz dos Amorrheus 
tambem d'ali se alcançam. 

.. 
CAPITULO QUARTO . 

A TENTAÇÃO. 

T;mc J ·esus ductus est in desertum a Sei-
ritu, ut tentaretur a diabolo. 

EvANG, sEc. MATH. CAP. IV,, v. 1. 

SAHL.~Do das irguas do Jordão,- para nos deixar em 
tudo exemplos vivos de humildade, Jesus enti;ou logo 
no deserto, e lá se demorou quarenta_ dias e outi:as 
.tantas noutes. 

A solidão habitada por Christo, e famosa pela vi-
ctoria alcançada sobre tres vivi~simos combates de Sa-
t~n, é um monte íngreme de subir. e COJ'.tado de pe-
ngosos passos. 

O campo de Jericbó, com tres Ieguas de extenso e 
duas e meia de largo, corre pouco distante. das aspe-
ras montanhas, que o fecham pelo norte como altissi-. 
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mas muralhas. Junto das raizes <lo monte sagrado, o 
sitio é ameno, assombrado de frescos arvoredos, e ta-
petado do relvas. O agreste dos cerros eminentes con-
trasta com a brandura melancolica da solidão que os 
rodeia. 

A mais de meio da monlauha despenhada, aonde 
Christo fez penitencia, acha-se a caverna de rochedos 
a que se recolhia, e contiguas outras grutas espaçosas. 
A devoção dos primeiros catholicos ornou-a com o es-
mero devido a um santuario ·; mas das antigas cons-
trucç.ões apenas restam destroços. O tempo e os in-
sultos dos arabes, que nas covas se abrigam do im-
peto das tormentas, pouco a pouco demoliram a o!)ra 
dos homens, de modo que ,existem só hoje as rochas 
firmes, taes corno a natureza as produziu. 

D' este ponto para cima o caminho vae_ pela costa 
da montanha, sobre penedos resvaladios, e custa mui-
to a vencer; a luz foge dos olhos quando se volta para 
os despenhadeiros, que ameaçam por toda a parle ; e 
quando se chega á gruta, aonde o Filho de Deus orou 
e jej"uou, tem sido tanta a fadiga, que as forças atrai-
çoam a vontade. 

No mais elerndo, na corôa do monte, foi o Jogar da 
terceira tentação, e d'elle se avistam Jerichó, o mar 
Morto, as ribeiras d'além do Jordão, e as vastas mon-
tanhas do deserto. Tambem .os olhos d'ali admiram 
as provincias da Galiléa e da Samaria, entre norte e 
nascente, e a· da Judéa ao póente. - Eis o que o demo-
nio podia mostrar a Jesus sem carecer de lhe represen-
tar em visão fantastica os reinos do mundo, com as suas 
riquezas, e a sua gloria. D' aquelle alto a -vista do am-
bicioso, para se desvanecer, tinha os reinos e formosas 
províncias, creadas_ para herança do povo de Deus! 

N'este ermo foi, que Jesus, pelos exercícios mais 
austeros, se dispoz para os trabalhos da prégação da 
sua lei. 
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Morando entre feras, servido pelos anjos, e cheio 
do Espirito Santo, padeceu o estimulo das necessida-
des humanas durante quarenta dias, e no fim d' elles 
teve fome; então o Demonio, julgando o triumpho mais 
facil, appareceu-lhe, e disse : ' Se é~ Filho. de Deus 
manda que esta pedra se converta em pão!' Jesus res-
pondeu: - 'Escripto está, que não é de pão só que vi-
ve o homem, ·mas ~e _toda a palavra de Deus.' 

E Satan levou-o ao mais alto do monte, e mostrou-
lhe em um momento todos os reinos da terra, dizen-
do: 'Da-r-te-hei o poder que vês, e a gloria d' estes 
re'inos, potque me foram dados, e posso entregai-os 
a quem quizer. Se na minha presença prostrado me 
adorares todos elles serão teus ! ' 

Jesus replicou-lhe sómente: - 'Escripto está .: ao 
Senhor teu Deus adorarás; e a elle só servirás ·!' 

Não desanimando com a paciencia e fortaleza do 
S8Jvador, o demonio arrebatou-o a Jerusalem, e col-
locando-o sobre o pinaculo do Térpplo, .disse : ' Se és 
Filho de Deus lança-te d' aqui abaixo; porque ~stá 
escripto que o Senhor mandou aos seus anjos, que ti-
vessem cuidado em ti e. te guardassem - e que te sus-
tivessem nos seus braços pâra não maguares talvez o pé 
em alguma pedra.' E respondendo Jesus unicamente: 
'Dito está:' não tentarás ao Senhor teu· Deus ! ' -
acabou ~ tentação e o clei;noL1io retirou-se, vindo os 
anjos para o servire_m .. 

19 



CAPITULO QUINTO. 

PIUl\IEIROS DISCIPULOS DE IE.SUS. 

Et audierunt eum duo discipuli loquen-
tem, et secuti suut Jesum. 

EVANG. SEC, JouAN, C.A.l'. I, v. 87. 

N·ESTE tempo ainda João estava perto de Bethania 
baptisando; e vendo a Jesus· que hia passanclo tornou 
a exclamãr: 'Eis o cordeiro de Deus!' Dous de seus 
discipulos, que o escutavam, ouvindo-lhe isto, foram se-
guindo o Messias; e Jesus, olhando para traz, e obser-· 
vando que hiam apoz elle, disse-lhes: 'A quem bus-
caes?' Responderam-lhe : ' Mestre, aonde assistes?' 

Jesus disse: 'Vinde e vede!' 
Foram, souberam aonde ·morava, e ficaram lâ aquel-

le dia. 
Um d' estes dous discípulos que ouviram as palavras 

de João, e que depois d'ellas seguiram a Jesus, era 
André, irmão de Simão Pedro, a quem disse encon-
trando-o primeiro : 'Achámos o Messias I ' E levou-o 
~ Jesus, que depois de o contemplar lhe foliou assim: 
Es Simão filho de Jonas; mas serás chamado Pedro.' 

No seguinte dia, querendo hir a Galiléa encontrou-
se Jesus com Philippe, natural de Bethsaida, como 
André e Pedro, e virando-se disse-lhe : ' Segue-me ! ' 

Este vendo Nathaniel, deu-lhe . a saber que tinha 
achado o Messias, do · qual fallára Moysés na lei, e de 
quem escreveram os Prophetas,. e que era Jesus de 
Nazareth. 'Acaso póde vir cousa boa d.e Nazareth ?' 
lhe tornou Nathaniel. A resposta de Philippe foi cur-
ta e persuasiva : ' Vem e vê I' 
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E conduziu-o aonde estava o l\icstre, qu e nssim que 
o viu disse : ' Eis um vcr<l n<leiro israelita! N'cslc 11 ito 
ha dolo.' N athani cl, attonito, perguntou-lhe eurno : 

•D' onde me conheces?' Jesus rcdarguiu: An t<:!s que 
Philippe le chamasse vi- le cu quando estaYas debaixo 
da figueira . ' Nathaniel comencido cxclamtl: ' Mestre, 
és o filho de Deus, és o rei ele lsrael ! 1 

' Porque dis-
se que te vi debaixo da 'figueira logo crês ? - acudiu 
Jesus - cousas maiores do que estas has de admirar!' 
E accrescentou : 'Em verdade e mui verdade ·vos d i-
go, que rnreis o céu aberto, e os anjos de Deus su-
bindo e descendo sobre o filho do homem. ' 



CAPITULO SEXTO. 

AS YODAS DE CAN}\. DA GALILÉA. 

Et die tertia nuptire factre sunt in Cana 
Ga'lilrere, et erat rnater Jesu ibi. 

EvANo. SEC. JoHAl'I. CAP. II, v. 1. 

CANÁ da . Galiléa foi antigamente uma boa cidade, · 
levantada em um pequeno outeirinho de rocha firme, · 
aformoseada ao poente por um pequeno e fresco valle, 
e rodeada por todas as outras de cabeços aridos. 

No encruzamento das estrad&s, que vão a Tiberia-
des e a Nazareth, corre a fonte, que os chronistas cha-
mam de Kerson, a meia milha da cidade, reduzida hoje · 

· a pobre aldêa de pouco mais de mil e quinhentos ha-
bitantes. 

Caná deye a sua fama ás memorias Evangelicas. Si-
tuada ao meio dia das montanhas de Tyro, em campi-
na fertil, dista hora e meia de jornada da yarzea aon-
de os discipulos de Christo apanharam as espigas. Para 
cima da fonte começam as collinas de rochedos, e va-
riando nas ondulações e na altura, prolongam-se até 
Nazareth, torcendo todo o caminho em voltas sinuo-
sas e rodeios asperos pQr espaço de duas leguas. 

Tres dias depois da yocação de Philippe e de Na-
thaniel foi o primeiro milagre de Christo nas vodas 
de Caná. 

Os noivos eram parentes da Virgem, e convidaram-
na, assim como a Jesus e seus discípulos. Juntou-se 
numerosa reunião, e as posses da familia estavam lon-
ge· da abundancia. No meio do banquete falta de re-
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pente o vinho, e a lUD.'...- •1." .TPsps. ' 'oltando-se, disse 
para seu filho : ' Não ha vrnho ! . 

Christo, porém, querendo mostrar, que os milagres 
elevem fazerrse para serviço e gloria de Deus, e nun-
ca por attenções de amisade ou de parentesco, respon-
deu: 'Mulher, que me vae a mim e.a ti n'isso? Ain-. 
ela não é chegada a- mióha hora.' 

Não se molestou a Senhora com ·a réplica, á· qual 
o ar e. a voi do Salvador atenuaram provavelmente, o 
que ·nos parece mais severo. Observando s_ue não eFa 
chegada ainda a sua hora, Jesus falia da epocha de 
principiar os milagres; e 'entretanto, por intervenção 
de sua Mãe, anticipa-a, e a excepção confirma a regra. 

Maria, depois de tro~adas estas breves palavras, dís-
se aos que serviam : 'Fazei quanto elle vos disser!' 

Havia na sala seis urnas grandes de pedra para as 
purificações, mui frequentes entre os Judeus, e cada. 
uma d' ella.s levaria dous ou tr1:is almudes. Virandb-s-e 
então para os servos, disse-lhes Jesus: 'Enchei as urnas 
de agua!' Os famulos foram-a buscar á fonte visinha, 
e encheram-nas até ao bocal. 'Agora tirae, e levae ao 
mordomo!' - tornou a dizer. 

Este, provando, e achando um vinho excellente, nâ_o 
sabendo d' onde viera, exclamou para o noivo: 'Todos 
apresentam o bom vinho primeiro; e depois dos con-
vidados beberem bem é que lhes dão o inferior: tu, 
pelo contrario, guardaste para o fim o licor mais pre-
cioso ! ' Mas os criados, que tinham traziclo a ugua, ~ 
observado tudo, publicaram o milagre, que serviu para 
manifestár a gloria de Christo, e confortar na fé os 
seus discipulos. 

A Igreja celebra a transformação da agua em vinho 
no mesmo dia em que festeja a Epiphania, seguindo 
uma tradição mantida desde o quarto SQculo. 

Ás vodas de Caná assistiam com Jesus, como seus 
discípulos, André. e Simão Pedro, ·Philippe e Natha-
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niel o talrez Mathias e Josú n .. -. ,lJ.1~, que 0 seguwm 
cll'º~" rc .. ~ "·" ~ IJc'f1psauo por J ouo . Estes; e os comi~ 
dados todos foroiu os primeiros a quem o 1Ues.si11s eles-' 
cobriu o seu poder, prira que dessem testemunho. 
. Uma pia e ,c]üa Gronça snstenta, que no anniver-
snrio elo . mi!ugrc de Caná bar ia fontes cujas agnus se 
converliflm em vinho. Santo Epiph:rnio asseguro, que 
o diziam nirias pessoas das do Nilo; e que diversos , 
frades o alteslaram de expcricncia propria na igreja 
de llcrasio na Pbrigia, 011 na Cúria. Causabnndo af:. 
tirmn o mesmo, e rl êclura o successo a<lmir1nel; (1) e 
Plínio, inrenlnriando ns murrn illius e :rilf1Ie;::as naturues 
do mundo, cita a ilha <l.e Andros, aonde µma 1fnsoon le 
todos os aonos, no dia cinco d~juneiro, mo,1wva. aguas 
cop1 o sabor de vinho ! (2) 

Estas opiniões, que reforimo5 para acudir. (\ curio-
.sidude dos que desejam sahcr, é inntil aecrescentar-
mos, ql!o tõ~m só a anctoridade que lhes dá a, boa fé 
e a voutacle de crer clQs que as espw~ram, Em I~oti
·cias similhantc~ o erro o 0 qugano sãQ mais faceis do 
que o acqrlo, · 

A casa, aonde Christo e sua l\lãe Santiss.ima assis-
tiram aos desposorios de Cauá foi convertida cm igre-
ja de bom lnvor e formosa grnndoza ; ç no tenwo da 
romnria de Fr. Antonio do Sacramento aos Jogares 
Santos ainda parte d'clla ~o conservava i-ntacta, ç sern 
ruina u~). 

(1) Cau~ah. ex. 13, § 22. 
(:!) l'linio, lib. II; ~"P· 103. · 
(3) Fr. J\ nlonio do Sacrumealo - Viagem Sa n la 1 l'<1rt. II, 

cap. VII{. 



CAPITULO SETIMO. 

PlUi\IElllA PASCOA - OS VENDILHÕES DO TEMPLO. 

Et invenit in Templo vendentes boves et 
oves, et columbas, et numularios sedentes. 

Ev,u1a. SEC. JoHAlf. CAI' : II, v. 14. 

ÁcADADAS as vodas veiu 1esus com sua Mãe parn 
Capharnaum, pequena villa situada proximo do lago 
de Genesareth nos limites das tribus de N ephtalim e 
Zabulon, aonde pouco se demorou por estar a chegar 
a Pascoa, e dispôr celebrai-a em Jerusalem. 

Chegando á cidade Santa, foi ao Templo, e achod 
lá a muitos vendendo bois, ovelhas, e pombas ; e os 
cambistas assentados ás bancas para as usuras. Tecen-
do então um açoute de cordas formou um azorrague, 
e os lançou a todos fóra com os bois e ovelhas, expel-
lindo tambem os cambistas, aos quaes derribou as me-
zas, espalhando o dinheiro pelo chão. 

E voltado para os mercadores de pombas, disse : 
' Tirae d' aqui . isto ; não façaes da casa de meu Pae 
casa de negociação ! ' 

N'esta occasião se lembraram os discípulos, que o 
ácompanhavam, de que está escripto: «O zélo da tua 
casa me minou ! » 

Com o arruido do castigo dos yendilhões acudiraJ;Il 
os Judeus, e principiaram a clanwr: 'Que milagres 
fazes para mostrares, que tens auctoridude de praticar 
o que estamos vendo ? ' 

Jesus respondeu: 'Desfazei este Templo, e eu õ le-
vantarei dentro de tres dias ! ' 

Os q11e o interrogavam replicanun admirados: 'Co-
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mo? Quarenta" e seis mrnos se gastaram em o edificar, 
e has de tu reconstruil-o em tres dias ?.' 

Mas Christo folla va do Templo do seu corpo; e de-
pois qu.e resurgiu dol) mortos, recordando-se os disci-
pulos do que ouviram, creram na Escriptura e nas pa-
lavras do. Mestre. 

E conti.nuando Jesus em J.erUS\llem' durante as so-
lemnidades dai Pascoa, muitos o.bservando os milagres, 
que obrav.a, acreditaram no seu nome. 

CAPITULO OITAVO. 

JESUS E NICODE!\10S .. TERCEIRO TEsTE.MIJNIIO DE·JOÃO. 

.. Erat autem homo ex ~l'hariseis, Nicode-
mus ~10mine, princeps Juda:orum. · 

~YANG, si;:c, JoHAN. CAP. III, v. L 

HAVIA entre os Phariseus um homem prj.ncipal,, cha-
mado Nic@demos, o qual em quan,to J.tJSus. pousava na 
cidad'e Santa veiu uma no.ute procurai-o e,,'dizer-lh.e : 
' Sabemos que és mestre, e que ensinas da parte de 
Deus,,. porque' ninguem pode fazer os mifagres que 
obrall; se o Senho.i; não estiver. com elle.' 
'. Aproyeita.odo. ~ ,occasião- parà o iiúeira-r da neces-
sidade do baptismo, Jesus redarguiu-lh~: 'Em veFda-
dti• te ,digo : @S q.u.e não i:en.ascem da. agua e do Espi-
nfo Santo não podem en~rar no r.eino de Deu&. Carnf> 
é o qtJ.e da ~al!n.e p~pc~Gle, e espi.r,ito o· q1ue ~em do 
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espirito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nas-
cer outra vei, ! ' · · 

Pasmado Nicodemos, perguntou: 'Como po<le isso 
. ser?' 

Christo replicou-lhe: 'És doutor em Israel e igno-
ras estas cousas? Testemunho dam·os do que vimos, e 
vós não o acceitaes. Se não me acreditaes, quando vos 
fallo das cousas da terra, o que será fallando-vos elas 
celesliaes ?- E tambem ninguem subiu ao céu senão o 
que desceu de lã ! Assim como no deserto Moysés le-
vantou ·a serpenle, ·do mesmo modo será levanta-do o 
Filho do Homem para livrar da eterna morte os que 
n'elle crerem; p~rque Deus não mandou ao mundo 
seu Filho para condemnar, mas para que o mundo 
seja salvo. Quem n'elle crê não é condemnado; mas 
os que não têem fé ; · porque a luz veiu . ao mundo e 
os homens amaram mais ns trevns do que a luz, pot 
serem más as suns obras.' 

Passado is lo veiu Jesus para a J udéa com os dis-
cípulos, e demorou-se, baplisando; e João baptisava 
lambem em Enon junto a Saliin, porque ali era gran-
de a âbundanoin das aguas, e numeroso o concurso 
dos que vinham. 

Suceedeu suscitnr-se uma questão entre os discípu-
los de João, e os Judeus ácerca da Puritcação, e os 

' primeiros . hindo ter com seu mestre, disseram-lhe: 
'Aquelle que vimos comtigo da banda d'nlém do Jor-
dão, de quem déste testemunho, está baptisando, e to-
dos concorrem a buscai-o ! ' 

João respondeu: 'Não pode o homem receber cou-
sa, que não seja concedida pelo céu. Vós mesmos sois 
testemunhas de que disse : - Eu não sou ó Christo, 
mas fui enviado adiante ! - O que tem -a esposa é o 
Esposo; mas o seu amigo, que está com elle e o ouve, 
enche-se de jubilo; e já .esta alegria me foi dada. Con-
vem que elle cresça e eu diminúa. O que vem de cima 
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est.A superior; e o que é da terra, na terra fica, e d"ella 
falia l Quem rniu do céu testefica o que ouviu e viu; 
e o que o acreditou confirma que Deus é verdadeiro, 
porque só falia as palavras do Senhor o que foi en-
Yiado por Deus; e o espirito. não lhe foi dado por· me-
dida ; mas como o Pae ama ao Filho todas as cousas 
poz na sua mão. Quem acreditar no Filho tem a vida 
eterna ; e o que urro crer nüo verá a vida, porque a 
ira de Deus móro sobre ellc.' 

N' este testemunho, de pouco tempo anterior á sua 
prizão, o Precursot symbolisou a mis~ão que exercia, 
e marcou os limites d'ella, conforme as 01;dens do Al-
tissimo, recordando o protesto que já fizera de não 
ser o Christo, de não ser o Esposo da Igreja, mas só 
o arnigo do Esposo, recebendo toda a gloria e cop.-
tentamento de escutar a sua voz l 

O ministerio superior de Jesus, o seu poder sem 
medida, e as felicidades espirituaes promettidas aos 
que derem a sua fé ás palavras do Pae declaradas pe-
lo Filho, são an.nunciadas por João como complemen-
to da obra, que lhe fora commettida. , 

Desde que a voz de Christo sôa, a sua diminu~. A 
proporção que o l\Iessias cresce, o Precursor esconde-
se ; porque o primeiro vem do céu e falia do que ou-
yiu e yiu; em quanto o segundo, sendo da terra, não 
pode fallar senão das cousas da terra. 

Assim, em quanto os discípulos disputavam sobre 
qual dos dous mestres era superior, e sobre se o ba-
ptismo (ou purificação) administrado pelo Precursor 
tinha maior YÍJ tude, que o baptismo dado por Chris-
to, Joüo humilhava-se diante dos que ensinava, pro-
clamando a gloria do Messias. 

1 



CAP!T-ULO ~ONO. 

A S,DJ.\llIT,\:-f,\. 

Vcn it rnulier de Samaria haurirc aquam . 
Dicit ei Jesus: Da mi hi bilierc. 

EvA~a. sv;c. JoHAN. c.At'. IV, v. 7. 

J .Esus sabendo que os Phariseus tinham ouvido., que 
efle fazia mais discípulos e baptisava mais pessoas do 
que J ouo, deixou a J udén, e tornou para a Galiléa, 
atravessando pela Sumaria, a fim de ensinar a. nova lei. 

ChcganJb a Sicnr, a antiga Sichcm, cabeça das dez 
tripus dcsn1rmhrn<las da rnonarchia de Reboam, e le-
Hllllada juulo do moulc Garisim; sentiu-se cansado e 
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assentou-se na borda do poço, chamado fonte de Ja-
cob, por ser aberto na herdade que o patriarcha tinha 
doado a seu filho José. 

N' este tempo veiu uma mulher Samaritana para ti-
rar agua,. e Jesus disse-lhe: 'Dá-me de beber!' por-
qµe os discípulos tinham bido á cidade a comprar" man-
timento. E era pouco mais ou menos meio dia, ou ho-
ra de sexta. Mas a Samarittlna respondeu: 'Sendo Ju..:. 
deu como pedes de beber o. uma de Samaria?' Allu-
dia ao odio de raça,. que separava os hebreus de toda 
a communicação com os Samaritanos. 

Christo replicou : 'Se conhecêras ·o dom de Deus e 
quem é o que ' te diz: dá-me de beber, certamente lhe 
pedíras, e elle te daria da agua viva 1' 

Acudiu logo a mulher: - ' Senhor, não tens com que 
a tir~r, e o poço é fundo ; onde está pois essa agua 
Y:TYâ''f : P-OO:'fe:Ml:n'lF U · ffiaTOT (fillf IlOS-S-0"·~..fãe~ qrre . 
·IWS- dea esta fonte, da qua} @He mcsmff Deooll', eõ seú's' 

. ' ' fiThos, e seus gados ? 
Jesus redarguiu: ' Todo aquelle que bebe d' esta 

agua tornará a ter s.êde ; mas o que beber da agua, 
que eu lhe hei de dar, nunca a terá!' 

. E a mulher disse-lhe: 'Senhor, dá-me d' ella para 
eu não ter mais sêde,-nem tO'l'nar a vir aqui buscai-a.' 

' ' Vaé, chama teu marido; e vem cá 1' respondeu 
Christo. 'Não tenho marido," observou a Samaritana. · 
'Bem ~isseste :· não tenho marido, disse Jesus; por-
que cinco contaste, e o que agora tens não é 'marido. 
Fallasle com yerdade ! ' 

A mulher sobresaltada exclamou então : 'Senhor, 
pelo que veio és propheta 1 Nossos paes adoraram so-
l>re este monte (o de Garisim) e vós outros dizeis que 
Jerusalem é aonde deve adorar-se.' 'Mulher, disse. 
Christo, crê-me ; chegada é a hora, em que vós não 
adorareis o Pae n'este monte, nem em Jerusalem. Vós 
adoraes o que não conheceis ; e nós o que éonhece-
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mos, porque dO'll Judeus procede a salvação. Mas a ho-
ra Yem, em que os sinceros adoraclore.s hão de vene-
rar o Pae em espírito e verdade; porque Deus é espi-
rito : e em espirito e verdade deve ser adorado.' 

A Samaritanita attonita do que escutava, disse com 
alvoroço: 'Eu sei que está a chegar o Messias ; e quan-
do elle vier nos annunciará todas as cousas.' 'Eu sou 
que fallo comtigo ! ' atalhou Jesus; e n'isto chegar11m 
os discípulos e maravilharam-se de o eneontrarem fal-
lando com uma mulher. Nenhum, porém, lhe disse: · 
«O que perguntas, ou o que falias tu com ella? » 

E a Samaritana deixando o seu cantaro foi á cida-
de, e disse aos habitantes: 'Vinde e vêde um homem, 
que me contou o que eu tenho feito: será porventura 
o Christo ? ' · 

E elles sahiram, apressando o passo para o verem. 
Entretanto estavam os discípulos rogando a Jesus para 
que comesse, e est~ resistia, respondendo: 'Tenho um 
manjar que não sabeis ! ' pelo que segredavam uns para 
os outros : 'Acaso lhe trariam de comer ? ' 

Lend2 no seu pensamento, Jesus disse-lhes: 'A mi-
nha comida é fazer a vontade d' Aquelle, que me en-
viou a cumprir a sua obra. Não asseguraes que vão 
quatro mezes d' aqui á seifa? Pois eu digo: levantae 
a vista e olhae por esses campos, que já estão bran-
quejando proximos a ella ! E o . que sega recebe ga-
lardão e ajunta fructo para a vida eterna, e tanto o 
que seifa como o que sem~a igualmente se regosija-
rão ! E n'isto é verdadeiro o dictado: Um é o que 
semê"a e outro o que .sega. Eu enviei-vos a segar o 
que não trabalhastes ; outros f qram os que trabalha-
ram e vós entrastes- nas suas obras.' Muitos dos ha-
bitantes de Sicar. acreditaram em Christo pór causa 
da palavra da mulher, que affirmava : 'Elle disse-me. 
tudo o que tenho feito!' e vindo ter com Jesus insta-
ram para que se deixasse ficar, o que elle fez ; e no 
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cur to espriço qne cslcro 11i1ul11 cr:crum 1m~iios mais, ou-
Yindo-o fn llar. De sorte qnc diziam á Samaritanri: 'Não 
é já sobre o teu dito qne o acrcdililmos; mas pelo que 
nós escutámos, porque vemos ser clle o verdadeiro Sal-
vador do mundo!' 

CAPITULO DECIMO. 

PHTÜO llO Il.\PTJSTA. PRÉfdÇ:\O J)E CTIIUSTO 
N.\ G.AULÉA. 

Postquam antem traditus est Johanncs, Ye· 
nit Jesus in Galilream, prredicans Eva11ge· 
li um_ reg11 i Dei. 

EvANG. SEC. MAnc. CAP. I, \'· H .. 

Ü LOG.rn, aonde passou a bella scena entre Jesus e 
~Samaritanri, está a dous tiros de arco da cidade, na 
estrada real de Jerusalem a Sicar, que vae aqui espa-
çosa e alegre por entre vinhas e olivaes, sendo até uma 
legua antes muito aspero e montanhoso todo o cami-
nho. A fonte acha-se em um sitio ameno, fresco e aera-
zivel, e convida o Yiajante fatigado a descansar. 

Em elevado outeiro descobre-se Sichem, cercada de 
muros antigos, e habitada de mil e quinhentos visinhos. 

Ao oriente ergue-se o monte Garizim tão proximo, 
que ao nascer do sol enche de sombra a cidade com 
a allura. 

Na corôa d'elle ainda existia -no seculo dezeseis um 
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templo de grandes proporções oitavado como o de s·a-
lornão,, e ao pé outro de vulto, mas não oitavado. 

Um d' estes foi edificado pelos Samaritanos para of-
ferecerem os sacrificios depois de .separados da obe-
diencia. do neto de David. 

O poço ou fonte de Jacob, acha .... se entupido, e só-
mente se vê desentulhado o bocal de cantaria lavrada; 
e perto uma igreja derrubada, cens~ruida em memo-
ria da conversão da Samaritana · ( 1 ). 

Mas se o tempo e os estragos demoliram os monu-
mentos da_Biblia e do Evangelho, a tradição vivifica-os 
conservando os sag1:ados vestigios do Salvador, e apon-
tando á pieclade dos peregrinos os Jogares, que a de-
voção anceia conhecer e .adorar. 

Tendo-se demorado dous dias em Sicar Jesus reti-
rou-se à Galiléa sabendo, que Herodes Anti pas · aca-
bava de prender João. 

O motivo d'esta violencia foi a aspera censura com 
que o Precursor lhe lançava em rosto o seu criminoso 
~mor por Herodias, esposa de li.erodes Philippe, seu 
Irmão. 

Quebr~ndo os vinculos sagrados da lei e do sangue, 
o príncipe idumeu não duvidou unir-se a ella, repu-
diando a mulher legitima, filha do rei dos arahes; e 
contra . este casamento incestuoso é que João levantou 
a voz, por zêlo do temor de Deus, e desprezo das iras 
e' perigos mundanos. 

Herodias, causa da morte do Justo, e objecto de 
horror. para quantos prezavam o pejo e a virtude, jun-
tava á formosura, que enleva os sentidos, uma alma, 
prevertida. Typo visivel da devassidão e desregramen-
tos, que o Messias vinha flagellar, os seus crimes não 
conheciam medida, 1,1ssim c~mo os seus· desejos e cu-
biças. Vivendo em trato vicioso com o cunhado ao tem-

(1) Fr. Pautal. d'Aveiro . Itiner . da Ter. Sant . cap. 80. 
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po que o Baptista sahiu ·do deserto a annunciar a re-
dempção, o odio gerou-se-lhe vivo e implacavel no co- -
ração, descobrindo cfue Herodes apreciava a sabedoria 
de João, e respeitava a sua austeridade; e que este 
não cessava de lhe clamar não ser licito possuir a es-
posa de seµ irmão ! 

Movendo facilmente a índole do tyranno propensa 
á crueldade, e aproveitada occasião propicia,, Herodias 
conseguiu indispol-o contra o Precursor, e arrancar-
lhe a ordem de o mandar metter em um carcere car-
regado de ferros. Josepho, o historiailor, . imputa a 
razões de estado a reclusão do Baptista no castello de 
Macl~eronte, aonde jazeu até soar a hora do martyrio. 

Eis as suas palavras: «João, chamado o BaptisLa, 
« era um homem piedoso, que exhortava com vehe-
« meneia os J ndeus a ·seguirem a virtude, fazendo jus-
« tiça uns aos outros, guardando os preceitos de Deus, 
«purificando a alma pela penitencia e o corpo com o 
« baptismo. Grande multidão de povo acudia a ou vil-o, 
e< e os J ucleus mostravam-se inclinados a emprehende-
« rem o qúe ~lle lhes ordenasse. De modo que Hero-
« eles receiando, que a sua influencia não excitasse al-
« guma sedição, julgou opportuno prevenir o mal para 
«não ser obrigado depois a .remediai-o (2). » 

Retirando-se á Galiléa, embora esta província esti- • 
vesse sujeita ao domínio do tetr~rcha, Jesus ficata em 
segurança; pois Herodes habitava . em Jerusalem. Dei-
xando Nazareth, porque não ha propheta que tenha 
honra na sua patria, Christo . buscou a marítima Ca-
pharnaum, aonde morou quasi sempre, e d' onde par-
tia para o cumprimento da sua missão. 

Opulenta e populosa, esta cidade mereceu a gloria 
de ser o fóco da Iuz do Messias, justificando · a pro-
pbecia de Isaías, C(UC disse : ' A terra de Zabulon e a 

· (2) Flav. Joieph. -Hist. Ant. Lib, ?'-VII, cap. 7.0 
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de Nephtali, visinha do mar, além do Jordão, a Ga-
liléa dos gentios, que jazia nas trevas, vil'!. um grande 
luzeiro, e este ·raiou para os que viviam nas regiões 
sombrias da morta.' (3) Alludia á visinhança dos pa-
gãos, e talvez á promiscuidade dos povos gentios com 
as tribus de ·Azer, Nephtali e Zabulon. 

O grande luzeiro antevisto por Isaías annunciou-se 
pela verdade, que deve, apparecer primeiro que tudo 
aoa olhos dos homens, e pela necessidade da peniten-
cia: ' O tempo está cumprido ; o reino dos céus vem 
perto; arrependei-vos, e acreditae no Evangelho1' Eis 
o que S. Marcos chama a prégação do Evangelho do 
reino de Deus (4). 

Os de Galiléa, ouvindo a pnhivra rle Christo, aco-
lhiam-na com regosijo, por terem visto os seus mila-
gres nas festas de Jerusalem; e o nome de Jesus era 
respeitado em toda a província. . ' 

Quantos o escutavam nas sinagogas não se sacia-
vam de dar louvores á virtude e sabedoria dos seus 
discursos. 

(3) lsaias, cap. IX. 
(4) Evaug. sec. Marc. cap. I, v. 15. 

20 



CAPITULO UNDECIMO. 

SÁ.li.A ô FILHO DO RÉGULO E!ll CAPHARNAU!IJ, 
E F ,\Z OUTROS MILAGRES. 

Dicit ei Jesus: ' Vade, filius tuus \'ivit . 
Credidit homo sermoni, quem dixit ei 
Jesus, et ibat. 

EvANG, sEc. Jott0

AN. c~H· IV, V• 50. 

Ca,usTO volto-u segunda vez a Caná, aonde convertêra 
a agua em vinho'. Morava ali um homem poderoso, · e 
seu filho gemia doente em Capharnaum; ouvindo, que 
Jesus vinha da Judéa para ü Ga1iléa, foi ter com elle, 
e rogou-lhe que o acompanhasse a casa, porque seu 
.filho estava moTibundo. A esta supplica Jesus só res-
pondeu : ' Vós se não yêdes milagr~s e prodigios não 
acreditaes ! ' Mas o homem insistia, clamando : 'Se-
nhor, vem antes que meu filho morra ! ' Então disse-
lbe ;Jesus: 'Vae, que teu filho vive l' Creu elle e foi: 
Quando já lÍia andando, sahiram-lhe os criados ao en-
contro, e deram-lhe a noticia de seu filho viver ; e 
perguntando a hora a que se tinha achado melhor, 
disseram: ' Hontem pelas sete o deixou a febre ! ' Co-
nheceu o pae _que era a mesma a que Jesus o despe-
dira, assegurando-lhe: Teu filho vive; e por isso creu 
e toda a sua casa. 

Veiu depois uma solemnidade religiosa, e Christo 
subiu a Jerusalem. Havia na cidade o tanque das ove-
lhas, coberto de cinco alpendres, em hebreu chamado 
Betbsaida; e acodia a elle grande multidão de enfer-
mos, cegos, coxos, paralyticos, e outros com os mero-
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hros rcsequidos, esperando qne se 1110ves5e a agua ; 
porguc um anjo do Senh?r c~escia ali em certo t?mpo, 
agitando a agua; e o pnme1ro que entram sabia cu-
rado, qualquer que fosse a doença. 

Quando Jesus chegou, jazia deitado ao pó do tan-
que um homem, que pade!Úa ha trinta e oito annos 

da sua enfermidade; e o Messias vendo-o, e sabendo 
o tempo que tinha de doente, pondo n' elle os olhos 
de misericordia, disse-lhe : ' Queres ficar são?' Res-
pondeu elle: 'Senhor, não tenho quem me metta no . 
tanque, quan~o a agua for movida ; e em quanto me 
arrasto entra primeiro outro!' Jesus redarguiu: 'Le-

' vanta-te, toma a tua cama e anda ! ' No mesmo ins-
tante ficou são, pegou na cama, e principiou a andar. 
E era o dia de sabhado ; por isso .diziam os Judeus 
ao que fôra sarado : ' Sendo hoje sahbadõ não te é 
licito levar a tua cama ; ' mas elle cheio de fé repli-
ea''ª: 'Aquell<~ que me curou ordenou que toma?se a 

20. 
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cama e andasse ! ' ' E quem te disse, que levasses a 
cama e fosses?' perguntaram elles. Por mais que o de-
sejasse, .º paralytico não podia satisfazei-os ão saben-
do que~ era, porq~e Jesus se tinha retirado do muitQ 
povo, que concorria. 

Depois achou-o Christo ·no Te!'Ilplo, e disse-lhe: 
' Olha que estás são ; não peques mais para não te 
succederpeior ! ' 

O homem foi declarar àos Judeus, que Jesus é quem 
o tinha curado; e elles accusavam-o de fazer estas cou-
sas no dia de sabbado . 

. Mas o 'Messias, olhando severo,- respondeu: 'Meu 
Pae não cessa de fazer bem, e .eu igualmente não me 
canso com estas obras ! ' Querendo mostrar-lhes que 
~ chatidade não tem dia santificado, que a tolha, e 
que para soccorrer aos que padecem não ha prohibi-
ção na lei. ·· 

·Por isso os Phariseus eresoiam em odio e rancor con-
tra elle, aproveitando todas as occasiões de lhe causarem 
damno e embaraç.o . 

... 



• CAPITULO DUODECIMO. 

VOCAÇÃO DE PEDRO, DE ANDRÉ, DE TIUAGO 
E DE PHILIPPE. 

Et ait illis: Venite post me, et faciam 
• vos fieri piscatores hominum. 

EVANG, SEC. MJ\TH. CAP . IV, v. 19. 

PERCORRENDO Christo a Galiléa, e prégando, acon- · 
tecia, que o atropelava a gente que vinha parà otivir 
a palavra de Deus. 

Os seus discípulos ainda não se tinham ligado a elle 
para sempre, e deixava·m-no a miu<fo .p'ara acudirem ao 
seu trabalho; só quando foi tempo é que Jesus os cha-
mou a si, e os uniu estreitamente fís fadigas da sua 
missão. Eis o modo. Um dia, caminhando á borda do 
lago ele Genesareth, viu duas barcas atracadas, e os pes-
cadores em terra lavando as rêdes. Entrand0 em uma 
d' ellas, que era de Simão Peclro, rogou-lhe que o apar-
tasse um pouco das margens; e sentado, ensinava de 
dentro d' ella o povo. 

Apenas acabou de foliar disse para Simuo: 'Faze-te 
mais ao largo e deita as rêdes ! ' Elle observou-lhe que 
toda a noute havia trabalhado sem fructo, porém con-
cluiu : 'Sobre a tua palavra soltarei a rêde ! ' 

Assim que ella cahiu na pgua foram tantos os car-
dumes de peixe, que as malhas não podiam com elle, 
e viram-se obrigados a chamarem os companheiros da 
outra barca para ajudarem. Estes chegando encheram 
de pesca os dous bar,cos, de modo que o pezo lhes met-
tia a borda no mar. 

Simão Pedro, vendo isto, ,lançou-se aos pés de Chris-
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to, e disse: 'Hetira~te de mim, Senhor, cprn sou um 
peccador ! ' O espanto tinha-o assombrado e aos que 
assistiam.; e da mesma fórma estavam attonitos Thia-
go e João, filhos de Zebedeu, e seus companheiros. 

Jesus redarguiu-lhe serenamente: 'Não tenhas me-
do; d' esta hora em diante serás· pescador de h.omens ! ' 
E logo que chegaram a terra, elles deixando tudo, fo-
ram-no seguindo. 

Pouco depois succedeu achar-se Jesus em uma das 
cidades da Galiléa, e apparecer-lhe um homem cheio 
de lepra, o qual yendo-o, ·e prostrando-se com a face 
no chão, lhe fez esta supplica: 'Senhor, ·se queres, 
hem me podes alimpar ! ' E elle, estendendo a mão, 
tocou-lhe, ·dizendo: ' Quero: sê limpo! ' No mesmo 
instante desvaneceu-se a lepra . . Então recommendou,-
lhe .Christo que não o revelasse a ninguem, mas que 
se mostrasse ao sacerdote, offerecendo pela sua cura 
o .que fôra ·ordenado. por Moysés. . 

J?escendo d'ahi a Capharnaum ensinan1 aos sabba-
dos, e os discípulos ·espantav.am-se da sua doutrina, e 
da auctoridade com que foliava. ·Dentro da sinagoga 
havia um homem posses5o do espirilo immundo; e 
este principiou a clamar: 'Deixa-nos; o que tens com-
nosco, Jesus Nazareno? Vieste a perder.,. nos? Bem sei 
quem és : És o Santo de Deus ! ' Christo reprehen-
deu-o, dizendo : ~ Cala,,. te, e sabe . d' esse ·homem.' E o 
'demoniq, tendo lançado o possesso por terra no meio 
de todos, sahiu sem lhe fazer mal. 

Os que virafn ficaram cortados de susto, e nota\'ain' 
~1ns para os outros ; ' Que cousa é . esta? Como pode 
elle com poder e virtude mandar os espíritos maus e 
elles como obedecem?' Por· estes milagres a fama do 
seu nome co11ria toda a provincia. 
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CAPITULO DECll\fO- TERCEIRO. 

s:im~lo J)'l\, MONTANHA. 

Videns ·autem Jesus tut'b11s, 11scendit' in 
montem, et curn sedisset, acce~sernnt ad 

.e um discipuli ejus. 
EvANG, SEC. MATH. GAi'. v,. v.1. ' 

Ü SENHOll hia rodeando toda a Galiléa, e· ensinav! 
nas sinagogas, prégando o Evang~lb.o, e sarando as en ... 
fermidades do povo, 

Como o brado de tantos prodígios chegasse á Syria, 
retirou-se par!l_ o lad9 do mar com os seus dis_ci pulos ; 

. e ahi apresentavam-lhe muitos doentes, tolhidos, para-
lyticos, tr!:Jspassados. de dores, poss~ssos e lunaticos, e 
elle curava-os. 

De todos os Jogares ac~diá grand!'l multidão, vindo 
gente da Galiléa, da Decapole, de Jerusalern, de toda 
a costa do mar, da Idum~a, de Tyro e de Sidon, e da 
região de além do Jordão, a qual seguia os passes do 
Redernptor para o. ouvir, para expellir os espíritos im-
puros, e para sarar das SLt~s molestias, · 
· Como o fropel crescia, e cadµ vez o opprimia mais, 
Christo mandou vir uma barca e de denlro fallava ao 
povo. 

Um dia, que o ajuntamento era immenso, e que 
Jesus caminhava no meio d' elle, separou-se e subiu a 
um monte, aonde passou a noute em oração ; e· quan-
do amanheceu chamou dos seus disc.ipulos aquelles, que 
escolheu, e descendo com elles depois parou n'uma das 
encostas acompanhado de grande concorrentia de . po-
'VO, que fazia os maiores esforços para o tocar, por-



que sabia d'elle tal virtude, que ficavam sãos os mais 
doentes. 

Ent(io o Salvador, levantando os olhos para os seus 
discipulos, disse-lhes, dirigindo pelo menos em parte só 
a elles o seu discurso, em presença da multidão api-
nhada para, o escutar : 

'Bemaventurados os pobres de espírito: porque d' el-
les é o reino doS' céus. 

' Bemaventurados os mansos : porque possuirão a 
terra. · 

'Berna venturados os que choram: -porque serão con-
solados. . 

'Be~venturados os que têem fome e sêde de jus-
tiça : porque elles serão fartos. · 

'Bemaventurados os misericordiosos : porqlie alean• 
çarão misericordia. · 

'Bemaventurados os limpos -de coração: porque ve-
rão a Deus. · 

'Bemaventúrados os paci{icos: porque s~rão chama-· 
dos filhos de Deus. 

'Bemaventurados os ·que padecem perseguição por 
amor da justiça: porque d' elles é o reino do céu. 

'Bemaventurados sereis quando vos injuriarem, per-
seguirem, e difamarem por meu respeito : folgae e 
exultae então, porque o vossó premio será grande no 
céu, e assim foram perségüidos os Prophetas àntes 
de vós.' . 

Tratando da santidade essencial ao sacerdocio, dis-
se aos discípulos r-- · 

' ' Sois o sal da terra ; mas se elle perder a força 
com que se ha de salgar_? Pára nada mais serve sa-
não para ser lançadó f 9ra e ser piza do pelós homens. 
Sois a luz do mundo. Não pode esconder:.se uma cida'd'e 
levantad.a érrl nm àltó, útim ós que accendém umá tú'- . 
zerna a mettem debaixó do alqueire : pelo contrario, 

·elevam-na para c\a1~ claridade aos que éstão na casa. 

' ) 
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Assim brilhe entre os homens a vossa luz ! Que elles 
vejam as vossas boas obras e glorifiquem a nosso Pae, 
que está nos céus.' - , 

· 'Não vim para destruir a lei, ou os prophetas, vim 
para lhes dar cumprimento.' / 

Proseguindo, e fallando sempre aos diseipulos, Jesus 
continuou: 'Aquelle que infringir o menor dos manda-
mentos da Lei por bem péqueno será tido no reino 
celeste; mas o que os guardar e ensinar a cumprir, 
esse sim, que será grande aos olhos de Deus ; porque 
não entrareis no céu, se a vossa justiça não fôr maior 
e mais perfeita, que a Çlos Scribas e ' Phariseus.' 

Depois de expor as regras moraes, e de aconselhar 
a paz, o amor do proximo, e o horror dos vicios,, Je-
sus enc'erra n' esta parte o sermão por uma figura su-
blime: ' Se o teu olho direito te serve de escandalo, 
arranca-o, e lança-o fóra de ti; porque melhor é per-
der-se um olho, que todo· o corpo. E se a tua mão 
direita te der escandalo, corta-a tambem, e lança-a 
fóra; porque vale mais perder um dos membros, do 
que tudo, corpo e alma ! ' 

Seguem-se os preceitos de humildade, de chàrida-
de, e do perdão das injurias : · 

'Tendes ouvido que se disse: olho po:r olho, dente 
por dente! (exclamou o Salvador) Eu porém digo-vos, 

·que não resistaes ao que vos fizer mal; se alguem te 
ferir na face direita, offerece-lhe tambem a otilra. Ao 
que te quer demandar 'em juízo e tirar:..te a tunica, 

'' ~ larga-lhe tambem a capa : e se alguem te obrigar a 
hir carregado mil passos, vae com elle mais outros 
dous mil. Dá a quem te pede ; e não voltes costas ao 
que des·eja que lhe emprestes. 

' Tendes ouvid-0 que foi dito : amàrás ao teu- pro:-
xhno, e aborrecerás o teu inimigo : mas eu digo-·vu$ : 
arnae a vossos inimigos ; fazei bem aos que vos têem 
odi·o, e orac pel'os que vos perseguirem e Cálum1üarem.' 

' 
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A pureza e castidade da alma e do corpo, a verdade 
do juramento, o desprezo du avareza e da usura, o se-
gredo da esmola e da oráção, tudo este discurso adnii-
ravel, verdadeira inspiração da ·sabedoria divina, ensi-
na em maximas que eternamente ficaram gravadas no 
coração, encerrando em concisa simplicidade muitos 
milhares de volumes de moral. 
. ' Quando dás esmola não faças tocar a trombeta 

diante de ti como os hypocritas nas sinagogas e nas 
ruas para serem honrados pelos homens; que não sai-
ba a tua esquerda, o que faz a tua direita. Fique es-
cóndida a esmola, e teu Pae, q·ue vê o mais secreto, 
a pagará. Quando orares não seja em pé nas sinago-

. gas e nos cantos das ruas como os hypocntas usam 
para serem vist9s; mas entra no teu aposento, e fe-
chada a porta, ora a teu Pae em segredo ; e elle que 
te vê em toda a parte da1<-te-ha o premio.' 

E observando-lhe um dos discípulos: 'Senhor, en-
sinae-nos a orar, como João ensinou aos seus discipu.:. 
los,,. Jesus respondeu : ' Quando orardes dizei assim : 

' Padre, santificado seja o teu nome ; venha a nós 
o teu reino. O pão nosso de ·cada dia nos dá hoje ; 
perdoa-nos os nossos peccados, como nós pe_rdoamos 
a todo o que nos deve ; e não nos deixes cahir em 
tentação.' 

' Se · perdo&rdes as offensas do proximo Deus per-
doará as vossas; ( acércscentou) mas se fordes sem pie-
dade, Ellc sel-o-ha comvosco. Ninguem pode s~rvir 
a dous senhores, porque, ou ha de aborrecer a um, e~ .J 
amar o outro ; ou ha de acommoÇlar-se a este e des- . 
prezar aquelle. Não podeis servir a Deus e ás riquezas. 
Portanto não arideis ~uidadosos da vo11sa vida ·no que 
comereis, nem do vosso corpo, no que vestireis. Não é 
mais a alma, que a comida; e o corpo que o 'vestido? 
Olhae para as aves. do céu que não semeam, nem .cei-
fam, nem fazem celleiros, e comtudo vosso Pae ceies-
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lia! as suslenla, Porventura não sois ';ós muito mais 
do que ellas? Porque andaes sollicitos pelo vestido? 
Considerae como crescem os lyri0s do campo: · elles 
não trabalham, n'em fiam. Pois se ao fo no do campo, 
que ámanhã é · rançado no forno, Deus veste assim ; 
quanto mais a vós, homens de pouca fé? 

'Todo o que vem a mim e ouve as minhas pala-
vras, e as põe por obra, eu mostrarei a quem elle é· 
similhante. É como um homem, que edifica uma casa 
e escava profundamente para l)le pôr o alicerce sobre a 
rocha; e quando Ycm a innundação e dá sobre ella im-
petuosa, não pode arrancai-a, por ser em cima de ro-
chedos. Mas o que oµve, e não obra, assemelha-se ao , 
que fahríca a sua casa sobre terra movediça, que ape-_ 
nas lhe bateu a corrente do rio cahiu logo em ruinas. 

'Entrae pela po.rta estreita, porque a porta é larga 
e espaçoso o· caminho da perdição, sendo muitos os que 
o seguem. Que estrcíta é a por ta, e que apertada é a 
vereda, que guia pi.Ira a vida ; e quão poucos por ella 
acertam! 

' Guardae-vos dos falsos_prophetas, q~e vem para 
vós com vestidos ele ovelhas, e por dentro ~ão lobos 
roazes. Pelos seus fructos os conhecereis ! Porventura 
os homens colhem uvas elos espinhos, ou figos dos 
abrolhos? 

' Não pode a arvore boa dar maus fructos, nem a 
arvore má produzil-os bons; e toda a arvore má será 

&..._ cortada e mettida no fogo. Assim pelas · fructos os co-
9 nhecereis. 

· Nem todo o que rhe diz: Senhor ! Senhor ! entrará 
no reino do céu; mas só o que foz a vontade de. meu 

. Pae. Muitos me dirão n' aquelle dia: Senhor, Senhor! 
não é certo que ein teu nome prophetisámos, expelli-
mos os demoni9s, e obrámos muitos prodígios? E eu 
lhes direi então : Nunca vos conheci ; aparta e-vos de 
mim os que obraes a iniquidade.' 
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E quando Jesus acabou o seu discurso o povo esta-

va admirado da doutrina, que ouvira; porque elle en-
sinava como quem tinha auctoridade, e não como os. 
Scribas e Phariseus. 

CAPITULO DECIMO QUARTO . 

. CURA DO SERVO DO CENTUlllÃO E DA SOGRA DE PEDRO. 

Et dicens : Domine, puer' meus jacet in domo 
paralyticus, et male torquetur. • 

Et ait illi Jesus: Ego veuiam, et curabo eum. 
EvANG. ~Ec. MA·rtt. cAl'. VIII, v. 6 E 7, 

DEPOIS que Jesus desceu do monte, e curou o le-
proso (cap. XI) entrando em Capharnaum, aproximou-
se d' elle um Centurião, e fez-lhe esta supplica: 'Se-
nhor, o meu criado jaz em casa doente de uma para-
lysia e padece muito com ella.'~ 

Jesus respondeu-lhe: 'Eu hirei, e o curarei.' 
~Ias o Ce~turião atalhou: 'Não sou digno ele que , t } · 

entres em mrnha casa ; manda-o só com a tua pála- .-? 
vra, e o meu criado será salvo. Pois tambem eu sou 
sujeito a outro, e tenho soldados ás minhas ordens, e 
digo a um : vae acolá, e elle vae ; e a outro : vem cá, 
e elle vem ; e ao meu s~rvo : faze isto, e elle o faz.' 

Christo, ouvindo-o assim fallar admirou-se, e disse 
aos que o seguiam : ' Ein verdade vos affir·mo, que 
não achei tam~nha fé em Israel, e asseguro-vos. que 
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do oriente e do occidente virão muitos, que se assen-
tarão com Abrahão, Isaac e Jacob no reino dos céus l' 

E voltando-se para o Centurião, disse : ' Vae, e fa-
ça-se segundo crêste ! ' N'aquella mesma hora ficou o 
criado são. ,-

'Chegando a casa de Pedro achou a sogra d'ellc na 
cama doente de febre; tocou-lhe na mão, e a moles tia 
deixou-a, levantando-se, e pondo-se a servil-os. 

De tarde trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e 
com a palavra expellia os espiritos e curava os enfer-
mos, cumprindo-se o que fôra annunciado por !saias, 
quando disse: 'Elle mesmo tomou as nossas enfermi· 
dades, e carregou com as nossas doenças ! ' · 

Como o povo sra muito mandou-o Jesus passar para 
o outro lado do lago, á borda do qual estava; e avi.-
sinhando-se n' este tempo um Scriba, disse-lhe: 'Mes-
tre, seguir-te-hei aonde quer que fores!' Ao que Je-
sus redarguiu: 'As raposas têem covas, e as aves do 
céu ninhos ; porém o Filho do Homem não tem aon-
de reclinar a cabeça ! ' 

Outro de seus discípulos observou-lhe: 'Senhor, dei-
xa-me primeiro hir, e enterrar meu pae.' Mas Christo, 
para mostrar que o serviço de Deus é acima de tudo, 
respondeu : ' Segue-~e : e deixa que os mortos sepul-
tem os seus mortos.' 



CAJ>l'fULO DECJMO QUINTO. 

J.PPLACA AS TOlllIENTAS DO MAR. 

Et accesserunt ad eum discipuli ejns, et 
suscita\'crunt eum, diceu!es; Domine, sal-
va 11os perimus. -

EvANG. sec. MATn. CAP. VIU, v. 25. 

METTENDO-SE depois d'isto n'uma barca, com os dis-
cipulos, sobreveiu de repente no mar uma grande tem-
pestade, de modo que as ondas enroladas cobriam o 
baixel e ameaçavam sub,•ertel-o. Jesus dormia. Então 
chegaram-se e accordaram~o, clamando: 'Senhor, sal- -
va-nos, que perecemos l' Christo disse-lhes : 'Porque 
temeis, homens de pouca fé?' E erguendo-se poz pre-
·cei to ao mar e aos ventos, que logo abonançaram. 

Todos se atlmiraram, e perguntavam quem era o 
Nazareno para os fu.racões e as aguas lhe obedecerem ! 

Tendo passado á outra parte, ao paiz dos Gerasenos, 
' 'ieram dous possessos ao encontro _de Jesus, sahindo 
aos septilchros, e mostrando-se tão furiosos, ' que nin-
guem ousava pizar aquelle caminho. E logo principia-
ram ambos a gritar: 'Que t"i,mos nós comtigo, Jesus, 
Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de 
tempo?' ' . ~ 

A alguma distancia retouçava uma manada de mui-
tos porcos, e o Salvador disse : 'Ide ! ' E os espíritos 
impuros foram para os porcos, e no mesmo ponto to-
da a manada correu impet1:1osamente por um despe-
nhadeiro a precipitar-se no mar. 

Os pastores fugiram_ e vieram á cidade, narrando o 
successo dos_ endemoninhados; e os moradores em pezo 
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~ahiram adiante' de "Jesus, quando vinha, pedindo-lhe 
que se retirasse do seu termo. 

Assim, a missão evangelica difundia-se pelo poder 
da palavra, e pela virtude dos milagres. No meio das 
trevas do mundo uma voz divinã e uma luz sem igual 
abriam os olhos e o coração, dos que mereciam ain-
da crer. 

A nova lei contra as injurias e oITensas ensinava o 
perdão e a humildade ; para os infelizes tinha a cha-
ridade; para as cousas da terra, breves e transitori&s, 
ordenava o desprezo, que a alma deve ao logar do seu 
desterro! . 

O amor de · Deus . e do proximo, a mansidão e a paz, 
ei. o culto da moral mais austera, eis o que o Nazarc-
tlo prégava ao porn oppri'mido, e o que elle escutava 
ahento. O reinõ do céu consolava os que gemiam nos 
'Captiveiros da terra! 

HiU DO TOJ\'IO I. 
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