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P~IMEIRA EPOCHA. 

DA PRIMEIRA Á SEGUNDA PASCOA, 

CAPITULO PRIMEIRO. 

CUltA DA FJLIIA DE JAJUO. 

Et venit quidam de archisynagogis no -
mine Jairus: et vid_~!ls eUIJI procidit ad 
pedes ej us. ~ ,. 

-Ev~N(;. s~~.'MA~c. ' c~P'. ·v, :v. 2.2. 

Ü 5ALVADOI~, cedendo á~, vozes dos Gera~êos, clepois 
de expellir os demonios do corpo dos possessos, tornou 
a embarcar-se de volta para a outra margem do lago . 

. Quçmdo pousava 9 pé no· batel, um elos qne fôra ve-
xado p~los espiritQS . das trevas começou a ' :í:ogar-lhe, 
que .. o deixasse h ir em sua companhia; mas Christo re-
cusou, dizendo : 'Vae para casa e para os teus, e an-
nuncia-lhes as grandes cousas que obrou o Senhor para 
te favorecer, .e a misericordia que teve comti~o.' 

E aquelle homem assim. o cumpriu, publicando por. 
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toda a Decapole os prodigios do Messiast set~do escu- \ 
tado com geral admiração. . . .. ) 

·A Decapole abraçava então um dtstncto de dez, ou · 
mais cidades da Palestina, e eram citadas entre estas 
como principaes; Philadelpbia, Gadara, Geras·a, Cana-
tha e Damasco. Os seus habitantes, .attonitos e mara-
vilhados do que ouviam, perguntavam . uns aos outros 
se os días do Christo eram chegados; e desejosos de 
varem o propheta, que tinha poderes de Deus para 
subjugar os demonios, suspender as tempestades e ar-
rastar o coração das gent!;ls, acodi!).m !=!ID tropel ao seu 
encontro. 

Achando-se Jesus, pela segunda, vez, do outro lado . 
do lago, ensinando de dentro de uma barca, cresceu 
grande concurso 4~ povo, e ro~pendo pelo meio d'elle 
u'rn dos príncipes da Synagog~. (1j cbamad.o Jairo, era• 
vou o~ olhos no Salvador, cahiu de joelhos aos seqs pés, 
e exclamou : - ' Tenho uma filha a expirar. V em im-
pôr-lhe as mãos para a curares, vem dar-lhe .il vida.' 
A rewosta do Mestre foi seguil-o; e1 a multidão era 
tanta atcaz, e ao ·lado de ambos, que çs apertava. 

Então _é que certa mulher, accommetti'cla ha doze an ... 
nos 4e um nu~o 4~\ sangue, tendo gasto inutilmente 
quçmto possuía com.' os \lledicos, veiu ~tter-se no 
ajuntamento, e cheia de fé pegou na fimbria do ves--
tido do Salvp.dor, cn:!nçfo h\ n~sigo, 'que de lhe to~ar só 
ficaria sã. ' 

S Ltccede~l com· o a-esperan~a Ih' o }\ll'Omettia; \porque 
no mesmo instante estnncou..,.se o sangue, e voltou-lhe a 

\ \ -
(1 ) Os principes ua Sjné1goga pr~diam as assembléas re-

ligiosr s celebradas todos os sabbados; e o logar aonde se..reu· 
piam chamava-se assim da palavra grega1 qué , significa con· 
greg~~U:o. Liam-se ali_ as Sagradas Escripturas, , cantavani-se-
psalrrjos, e f~ziam · se exhortações. Algu1\s auctdres .querem, 
que qntes da sua dcslruigão, Jerusalem encerrasse qlll!trocen-
!as c oulen~a . synagogcts, · 
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· saude; ·mas Christo 'logo _conheceu ·a virtude_ que ema-
í. ~- nár.a ·de si, e v~ltou-se, interrogando : 'Quem é que 
· me tocou?' · · · 

Redarguiam os discípulos: 'Vês a gente ·que nos 
comprime de todos os lados, e ainda perguntas: Quem 
me tocou? ' Porém elle sem os attender continua vá 
olhando em roda, e querendo descobrir a pessoa, que 
lhe pegára nas mupas ; até q-ue a .mulher, torvada de 
receio, e toda tremula, prostrando-se, confessou a ver-
dade. 

Tendo-a ouvido, disse-lhe ,Jesus: 'Filha, salvou-te 
. a fé ; Y!le em paz, e-fica boa do teu mal ! ' 

·A penas acabava de profel'ir estas palavras, eis que 
.chegam alguns de cas.a do príncipe da Synagoga_, e suf-
focados de affiicção, principiam a gemer e a clamar: 

· 'Para que has de ·dar ao Mestre o trabalho de ir mais 
longe? · Tua fil~1a já morreu 1' 

Christo atalhou-os, dizendo ao amargurado pae: 
' Não temas ; crê sómente ! ' · 

E sem permittir que, além de Pedro, Thiago e João, 
o acompanhasse mais ningu~m, entron na casa ; e no-
tando os alarjdos dos p.ranteadores_ e carpideiras (2) 
repre_hendeu-os, observando : 'Para que é essa torva-
ção, e de que servem os prantos que fazeis? A meni-
na dorme, não está morta ! ' (3) 

Duvidavam, mas o Salvador fazendo ·sahir todos, cha-
mou o pae e a mãe, e os que trazia comsigo, e· diri-
giu-se ao aposento aonde a defunta jazia deitada: Pe-

(2) O uso commum dos Judeus era alugarem flautistas e 
carpideiras para acompanharem de lamentos e musicas fune-
bres o luto das familias. Parece que este costume lhes veiu · 
dos pagãos. 

(3)' Dorme! Jesus exprimia assim ' a idéa da mmte breve, 
á qna! uma prompta resurreição devia cortar o pezo, porque 
na realidade mais devia cl1amar-se sornno, do que morte . 
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gando-llie tfa mão então, disse: 'Levanta-te, minha fi-
lha, ordeno eu ! ' .. 

No mesmo ponto a sua alma voltou, e ella, erguen- ). 
do-se, começou a andar, porque jA contava doze an-
nos. Os que assistiram a este- milagre· tremiam de ·as-
sombro, e no auge do espanto nem atinavam com as 
palavras. 

Recommendando o segredo a todos, disse Jesus que 
dessem ele comer á menina, c retirou-se. 

,I 

CAPITULO SEGUNDO. 

CURA DO PAlL\L YTICO. 
\ 
I 

\ 
.... Surge, tolle lertum tuum, et va-

. de in domum tuam. 
EvAN~. SEC. MATTH. raP. IX, v. 6. 

Pouco antes dos milagres .lieferido · no capitulo ant~- · 
ccdeptc, logo ao ·ret!rar-se da ter:a dos Geraseos, ti-
nha Christo obrado outro prodigio, restituindo o mo-
vimento a um enfer.mo tolhido dos membros. 

Voltava a Capharnaum, centro das suas missões, e 
um .dia foi tanta a gente á roda d' elle, qu,e não caben-
do na pousada, enchia até os logrudouros da casa. 

De todas as aldeias da Galiléa c Judéa, e mesmo 
da eidadc de Jerusalem, tinham ~oncorrido , os pbari-
scus e doutore~, att:rahidos pelo c i um e da l'Bputaç·ão 
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de Jesus, e pelos estímulos da preversidade ·hypocrila ; 
e vinham para v.erem se podiam im-entar a sombra de 
alguma culpa, desfigurando as palavras do Mestre. 

Estava este·· ensinando o povo, quando Ih(;) quizeram 
apresentar um paralytico, deitad·o no leito; m<rs a mul-
tidão, occupando as portas, e vedando a entrada, não 
deixava outro meio aos conductores senão lembrarem- ·· 
se da hôcn do eirado; ( 1 ). por ella desceram o catre, e o 
collocaram defronte de Jesus, que, mõ.vido pela viva fé 
do doente, exclamou : 'Tem confiança, filho; porque 
verdoados te são teus peccados., 

Simples, como era, desagradou este dito aos phari-
seus; e logo disseram para si 'Este blasphema!' ima-
ginando, que só Deus pode perdoar as ·culpas, e que 
não o sendo Jesus, na opinião d'elles, queria por or-
gulho igualar-se ao A!Lissimo. 

Lendo nos pensamentos, que os dominavam, disse-
lhes Christo: ' .Porque occupaes o animo com essas 
idéas? Qual é mais. facil; dizer ao paralytico: são per- . 
doados os teus pcccados, ou ergue-te, peg~ no leito, 
e vae-te? Para que saihaes, que ó Filho do homem 
te~ na t~rra pode1' ~e perdoar as culpas. . . (accres-
éentou, fallando ao enfermo) ergue-te, pega na cama, 
c recolhe-te a tua casa.' · 

No mesmo instante levantou-se o enfermo, poz o 
· leito aos homhros e sahiu, dando graças á misericordia 

do Senhor. · · 
Todos os assístentes ficaram pasmados; c as turbas, 

presenciando a efficacia da paiavra de'.Jesus: 'Ergue-
te e caminhá ! ' perstwdit'arn-se da · verélade das onttas: 
' São-te perdoados os teus peccados.'. 

Assim, ·falla!JdO uns para os outros, exclamavam : 

( 1) Vide Shaw, Viagem í\.Barbária c ao Levante -'l'onl. I,· 
pag. 356 e seguintes. O douto escríptor explica pelos costu-
mes ol'ientaes u vcruadeiro"-sentido d'estc trecho. . 
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'Admiraveis co usas vimos hoje; e são taes como nun-
ca se ouviram!.' · 
_ .Então os tementes de coração glorificaram o Senhor, 
por ter dado tanto poder aos homens. 

I. 

.. 

CAPITULO TERCEIRO. 

VOCAÇlO DE S. MATHEUS. · 

Et cími transiret íude Jesus, vidít ho: 
minem sedenlem in telonio, Maltbreum 
nomine. Et ait illi: Sequere me. Et 
5urgens s·ecutus est eum. 

EvANG. ~Ec, MA'l'T : cAP. IX, v. 9 . 

SAHlNDO d'ãquel;e ·, Jogar, caminho do mat de Tiberia-
c:le, vendo Christo um pub icano -assentado ·ao seu to-
Ionio na meza da arrecadação das tendas publicas, disse-
lhe s~mente : ' Segue-me ! ' 

Chamava-se este Levi, ou 1).\fathcus, filho de Alféo, 
e assim como escutou a voz do 1\fes~ias, Ievántou-se, 
deixou tudo, e jqntou-se aos que o acompan.havam. 
~qerendo, porém,_ mostrar depoi~ a S\la gratidão ao 

Mestre, convidou-o para um banquete em sua casa, e 
aos djscipulos, assistindo varios publica'OOS e pessoas de 
má nota; porque o Salvador sempre foi querido e bus-
cado pelos peccadores, como sempre viveu exposto ao 
odio dos falsos austeros e devotos. 

Eptre os seus moi'taes inimig9s sobresahiam\OS dou~ 
' 
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· tores e pháriseus, que não podendo so(frer vêl-o á me-
. za, · communicando com gente' de vida men.os regr.a- . 
da, perguntavam aos ~iscipulos: 'Parque razao ·come'is 
vós e -vosso ,Mestre no meio d' estes desprezíveis pecca-
dOl;es ?' , 

Ouvindo-os murmurar, voltou-se Jesus e• respondeu: 
' Não é aos s.ãos, é aos enfermos que aproveita · o me-
dico. Ide, e aprendei o que significam esfas palavi'as 

· da Escriptura.:·. «Quero misericordia1 e ,não ·sacTificios! » 
Não vil)l para .chamar os justos á penitencia,, vim para 
que os peccadores se arrependesse~. ~ -

" Palavras de amor e de consolação, ali · 4itas pan 
attestar que a ~haridade do medico espiritual procura:.. 
·va os mais enfermos ·de alma, .por isso que via n'elles ' 
os .mais necessitados. · 

Mas a brandura· da · replica não applacou as male-
volas censuras. Vencido pela razão, o orgulho dos. pha-
riseus levantou-se contra a verdade. Unindo-se aos dis-
cípulos do Baptista, os discursadores chegaram de no-
vo · a- 'Christ<;>, e perguntaram-lhe: 'Porque rezam e je--
juam . ~anto os que seguem ~ João e a seita dos. pha-
riseus, e os teus discípulos . não jejuam?' · 

O Salvador redarguiu· serenamente: 'Quereis fazer 
jejtJar õs amigos do Esposo? Em quanto o têem com-
sigo quereis que se .castiguem e se cubram de luto?' 

Estê nome ·d-e esposo fôra dado pelo ·Baptista ao Mes.,. 
sias no se.u testemunho ás margens do Jordão, ·e os 
ouvintes do Percursor deviam lembrar-se· d' elle. Ser-
vindo-se pois da mesma expressão, Jesus parece in-: 
culcar, que a estes respondia, e que por elles fôra a 
questão proposta. 

Continuando depois de curta pausa, p_roseguiu: 'Bre-
ve ha de vir O· dia, em que o Esposo ·lhes será tirado, 
e então jejuarij.o; porque nuncà remendou ningnem ves-
tidos novos, ·ou, deitou vinho fresco em odres velhos, 
que elles ~1ãQ rebentassem·1 e o . vin~1o se pel'dessc.' 
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Este argumento era cleduzido da fraqueza dos dis-
cípulos, que, por mui novos na fé, tinham ainda im-
perfeições; e alludia sobre tudo aos phariseus, estra-
nhando a vaidosa ostentação, com que impunham pre-
éeitos pezados em hombrÇls debeis, assemelhando-se na 
loucura aos que tentàssem c.Qncertar os trajos v.elhos 
com tiras novas, ou vasar o vinho fresco em· vasilha 
antiga. 

Jesus não dispensou o jejum, mas quiz predispor os 
se~s di~cipulos para o praticarem santamcnte; quiz que 

. ó encargo fosse proporcionado ás forças, porq~e a ver-
dadeira perfeição não se alcança de repente, mas ad-
quire-se a pouco e pouco, gradualmente. 



CAPITULO QUARTO. 

CURAS PRODIGIOSAS. -VOCAÇÃO DOS DOZE APOSTO LOS. 

Et convocatis duodecim discipulis suis, 
dedit illis potestatem spirituum irumun-
doruru, ut ejicerent eos, ct curarent 
omnem languorem, et omnem infirmi-
tatem. 

EI'ANG. SEC. MA'M'H. CAP. X, v. 1. 

DEPOIS de resuscitada a filha d,e Jairo, com espanto 
dos que souberam do 'milagre, pas~ou Jesus d' aquelle 
sitio, e í·epa'rou em que dous cegos o seguiai!J, cla-
mando : ' Tem piedade de nós, filho de David ! ' 

Chegàram a ca~a, e os cegos atraz, quasi ao mesmo 
tempo. Disse-lhes então Jesus: 'Crêdes que o poss'O 
fazer?' Responderam elles: 'Sim, Senhor.' Tocou-lhes, 
pois, nos olhos, ajuntando: 'Seja feito conforme a vos-
sa fé.' Assim que lhes p.oz os dedos vi11am logo, e ape.,. 
sar de Christo lhes recommendar, que o não dissessem, 
mal sahiram, principiaram a d'ivulgar o seu poder por 
toda a ·parte. 

Pouco depois succedeu trazerem-:lhe um possesso. do 
demonio; e expellido o espírito maligno, d«~satou-se
lhe a falia, e admirou-se o pov~, apregoando, que nun-
ca se vira em Israel prodígio similhante. Mas os pha-
riseus, roidos de inveja, as~everavam que a virtude de 
Christo sobre os demonios procedia do príncipe das 
trevas; e em quanto o estavam calumniando, percor:.. 
ria o Redemptor as cidades e aldeias, ensinando a sua· 
lei, e curando as enfermidades. · 

Foi n' esses dias, que olhando para as mullidões que -



-, 

16 

o cercavam, se compadeceu, notando que m'uitos se ar-
rastavam quebrantados e desfallecidos, como ovelhas, 
e q1,1e disse para os seus discípulo~: 'A seara verda-
deiramente é grande, mas os obreiros são · bem pou-
cos ! Rogae a:o Senhor que nos mande mais obreiros.' 

Achavam-se com elle os Apostolos, e aJgumas mu-
lheres, que tinha livrado dos espíritos maleficos, ou cu-
rado de doençM. Maria, appellidada a Magdalena, Jo~n
na, esposa de Chusas, intendente do palacio de Hero-
dês, Suzana, e o1,1tras, avultavam entre ellas. · 

Convocando então os d{)ze discípulos, Jesus .dele- _ 
gou n' elles o p~der de expeli ir os espíritos immundos~ 
c de curar todas as molestias, designando-os para o 
acompanharem, e prégarem a palavra de Deus, dan-
do ... Ibes o titulo de Apostolos. 

1 Os nomes dos doze .i\postolos .são: primeiro, Simão; 
cham~do P~dro ; e depois André seu irmão; Thiag·o, . 
filho ~le Zebedeo, e João; se.u irmão; Filippe e Bar-
tholomeu ; Thomé e Matheus; o· publicano ; Thiago, 
filho qe Alfêo, Thaddeo, Simão o Cana ' eo, denominá-
do o JFeloso, e Judas, o Iscariote; que o vendeu. . · 

· Eirf seguida a estes ainda o Senhor es olheu outros 
-setenta .e _dous disci.P,ulos, mandando-os a dous e. dous 
adiante ~e si, como ciqs Appstolos, quando 'queria· pas-
sar ( 1) 'ás cidades e aldei~s, e concedendo-lhes, ta~
bem, a virtude ?e expulsa~~m os espiri~os m~lignos. 

Jesus, ao env111l-os, deu-:l{~es as- segumtes' 1nstruc-
ções: 'Não hireis -c_aminho tle gen ios; nem haveis 
de en'tl'ar nas Gidades Samari~nas. PTocurae án'tes as 

(:t) Unimos em um só capitulo a missão dhs doze Aposto- · 
los, e çlos setenta e dous discipulos pat a não repetirmos duas 
~' ezes iguaes lições; como faz S. Lucas, _. usaçdo 11-.té quasi dos 
mesm qs termos; demais, S. Lucas expreeysamente, nos diz que 
a missiio dos discípulos foi immediata á dos Apost•olos. N'es-
te pon1to, seguimos o douto Pedro Lachez~ nit su .Vida de 
.Testts ptn·islo, 
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ovelhas da casa <l_e Israel, que pereceram. ·Pt~gae em 
todas as vossas jornadas, dizendo, que o reino dos céus 
está 'proximo a cheg.ar. Curae os enfermos, resuscitae 
-os mortos, alimpae os leprosos, expelli os demonios ; 
dae· de graça o que ele graça recebestes.' 

' Não deveis possuir ·ouro, nem prata, nem guardar 
dinheiro nos cintos. Não levareis alforge para o cami-
nho, nem duas turiicas, nem calçado, nem bordão: por.;. 
que o operaria é digno de salario.' 

' Em qualquer das cidades · e aldeias, aonde entrar-
des, informa e-vos de quem h a n 'ellas, e s'e fôr virtuo-
so, ficae lá até vos retirardes.' 
- 'Entrando em uma habitação i.audae-a d'este mo-

do 1 A paz seja n' esta casa ; c . se na realidade o me-
recer, virá a paz sobre ella ; . e não o merecendo, tor-
nará de novo para vós.' J · 

' Succedendo não vos receberem, ou nUo vos atten-· 
derem, ao sahir cl' essa casa, ou da cidade, sacudi o 
pó de vossos pés. E em verdade vos affirmo : menos 
rigor experimentar:á no âia ·de Juizo a terra de Soda-
ma e Gomorrha, do que tal povoação.' 

'Vêde que vos mando · como ovelhas para o meio 
do,s lobos. Sede prudentes, pois, como as serpentes, e 
simplices como as pombas.' . 

'Guarda e-vos dos hom-ens, qge vos hão de levar aos 
seus tribunaes, e açoutar nas Synagogas; .e p0r _meu 
respeito h ireis á presença dos governadores c. dos reis 
para dardes testemunho de mim peranta elles.' · 

'Quand'o vos conduzirem não cuideis no que haveis 
de falia r ; ser-vos-ha , inspirado na hora mesma.' 

· '0 irmão entregará o irmão, o pae ao filho, e os fi-
lhos hão de a,ccusar aos que os geraram, c causar-lhes 
a morte. Por causa do meu nome vos perseguirá o 
odio de todos ; mas o que perseverar até ao fim esse 
ha de salvar-se.' · 

'Se vos maltratarem n'uma terra fugi para outra; 
TOMO II. 2 
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e na verdade vos affirmo: não acabareis de correr as 
cidades <}.tl Israel sem que venha o Filho do Hómem.' 

' O discípulo não é mais do que seu mestre, ·nem 
o servo mais do que o senhor. Ao discípulo basta que 
seja como seu mestre, e ao servo como seu senhor. 
Se clles chamaram Belzebut ao _pae de famílias, o que 
chamarão aos seus domesticos? Não os deveis temer, 
portanto; porque não ba nada encoberto, que não ve-
nha a descobrir-se, nem cousa occulta que se não che-
gue a saber. O que se diz ás escondidas é repetido ás 
claras ; e o· que se confia ao ouvido, é publicado no 
alto dos eirados.' · 

'Não tenhaes receio .dos que matam o corpo e não 
podem m~tar a alma; ·mas sim do que pode lançar em 
elernas trevas alma e corpo. Acaso dous passaros não 
se v

1
endem por um obolo? Pois nenhum d' elles cahirá 

·dos are~ contra º' vontade de vosso Pae; até os cabel-
los da ~ossa cabeça estão contados!' 

'Nã9 tendes pois que receiar, vós, que valeis mais 
do que muitos passaros.' · 

'A quem me negar perante os homens, ~egarei eu na 
prese~ç_i~ de meu Pae, que está nos céus,. ~ão julgueis 
que v1m trazer a p,az á terra- não! -vim trazer, mas 
foi a espada; porque vi'm separar o filho do pae, a filha 
de sua mãe, e a nora de sua sogra. E os .peiores ini-
migos qo homem serão os seus prop:ios domestico~.' 

' O que amar ao pae e á mãe mms do que a m1m, 
não é digno do meu amor, e ~o mes o modo o\ que · 
me preferir -o filho ou filha.' ! . 

'Quem achar a sua nlma para o mundo, perdel-a-ha; 
mas aquelle que por mim a expozer, ha de encontrai-a. 
O qu_e 1er a qualquer de vós uma sê\ie d' agua, pci~ mí-
n'ha mt~nção, não perderá a sua recompensa, _em ver-
dade vql-o attesto.' - · . 

Então disse um homem da plebe: 'Mestre, ordena 
~- n:_cu jrmão, que reparta commigo da herança.' 

I' 
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Jesus respondeu: 'Quem me constituiu juiz sobre 

vós outros?' 
Depois, accresccntou: 'Acnute)ae._vos da avareza; a 

vida rlão consiste na abundancia dos bens!· ,E prose-
guindo, propoz uma parabola :' 'O campõ de um ho-
mem rico tinha produzido copiosos fructos; e elle, scis-
n:wndo, combatia comsign: o que farei, se não tenho . 
áonde recolha esta riqueza? E disse : .farei isto ; der-
rubarei os meus celleiros c levantai-os-hei' maiores; e 
depois de assim largos 'guardarei as novidades, e ar-

. recudaréi todos os meus bens. E hei de fâllar então 
assim á alma: Vida minha, tens ali depositados the-
som·os para longos mmos: descansa, go~a-te e recreia-
te. Mas Deus veiu, e disse a este louco: Nes-cio I esta 
f!!esma noute virão buscar a. tua alma ; a quem apro-
veitarão os bens que ajuntastes? Assim é o que en-
thesoura para si, ficando pobre diante de Deus.' 

E voltando-se para os discípulos, continuqu: 'Por 
isso vos digo: não andeis cuidadosos da vida, nem de 
como vestireis o corpo. Olhne para os corvos, que não 
semeia~? nem ceifam, e que Deus sustenta-! Não v a leis 
mais vós, do que eiLes, aos seus olhos?' 

'Quem pode accrescentar um covado á ·.s'ua estatu-
i·a, por mil meios que cscogite? E se não podeis as 
Gousas mínimas, não cureis tombem das outras.' 

'As açucem.~s crescem, e não trabalham, nem fiam ; 
e entretanto bem sabeis, que nem Salomão · em toda 
a sua gloria se vestia como a menor d' ellas.' 

'·Se ao feno, que está hõje no campo, e á manhã se 
lança ao fogo, Deus o orna assim, o que será em re-
lação ao homem? Não vos inquieteis com o sustento, 
nem com a bebida, e não andeis com o espírito atri-
bulado ; porque só .as gentes do mundo se prendem 
por taes cousas; lá está vosso Pae para conhecer que . , prec1saes. 

'Buscac, primeiro, o reino de Deus, c a sua justi-
, 2 * 
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ça; e lá de cima vos darão o mais como accessorio.' 
•Vendei o que possuis, e distribui-o em esmolas. 

Procurae as bolsas, que não se gastam com o tempo, 
e ajuntae . nos céus tim thesouro, que não acaba·, e ao 
qual nem o ladrão chega, _nem. a traça alcança; porque 
aonde estive"J.· o vosso thesoui'o a}li estará tambem o 
coração/ 

'Apertae o cinto, e levae nas mãos as 1ampadas àcce .. · 
sas. Fazei como os que esperam o Senhor ao voltar "das 
i''odas, promptos a ·abrir apenas o ouvem batel: á por-
ta, e ben;wventurados os que elle achar accordados 
quando vier; pois vos asseguro, que os sentará á sua 
meza e os servirá.' 

'E se chegar na segunda vigília, ou se batér na · 
terceira, e sempre os ·encontrar vigilantes, ditosos ser:-
.vos !1 ' 

. I . .. 
'Mas réparae, que se o pae de familws soubesse a 

hora err,t que o ladrão havia de vir, nã,o adormecia, é 
não . era minada a sua casa. Portanto, cstae apercebi-
dos, porque na hora em que menos conlmdes, estará · 
comvosqo o Filho do 1-Iomein.' \ 

Pedro observou então: ' Senhor, a parabola que 
propõe~ 1 é só para_ nós, ou co~preh_!:)nde a ·'\odos?' 

Chn~to tedargum: 'Quem julgas, que se)' o fiel e 
Jlrudentr dispenseirp, posto pelo Senhor sobre a sua 
família, p~ra repartir por cacl!J, um· no tempo p' optio 
a ração de trigo ? Bemaventurado aq'\elle servo, que 
for ach<,tclo com boas obras; potque vos asseg~r0, \que 
seu senhor o fará administrador de qtianto possuir. 
Mas se po seu coração disser : meu amo tarda 1 e prin-
cipiar a espancar os servos e as cr\adas, e a comer e 
a embripgar-se, o senhor virá no dia, em que o não 
esperar, e na hora que menos cuidar, e ha de expul-
sai-o,. pçmdo-o com os maus servos.' ~ 

'O cJue soube a vontade elo senhor . c üão obrou ' 
conforrlle com el!a, receberá severo castigo ; mas b1que . . \ 

~ · 
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não a sabia, e commetteu faltas, será · menos rigoro-
samente punido .. Porque nunca se pede 'muito senão 
a quem muito se deu; e · o que mereceu maior con-
fiança, esse mais estrictas contas déve. ' -

'Vim trazer o fogo á térra, e .o que desejo eu não é 
que ella se accenda ?· Cuidaes que vim trazer a paz? 
Já vos disse que não_; o q~e trouxe foi a separação. 
De hoje em diante na mesma casa,- se hbuvet cinco 

·pessoas, estarão divididas· tres contra duas, e duas con-
tra tres!' 

Ol~ando para o povo, Jesus, excl(\mou: 'Se vedes 
umâ nuYem no poente dizeis logo : ha tempestade ; e 
vem o temporal. Se o vento assopra do meio-dia as-
seguraes, que }:lavm•á calma, e ella cabe. Hypocritas, 
distinguis o aspecto do céu e da terra, e. não sabels 
conhecer o tempo" actual? Porque não julgaes por vós. 
niesmo o que é justo? ' ... _ 

'Quando fores ao príncipe com o teu contrado fa;. 
ze o possível P.,Qr te livrares d' elle no caminho, para 
que não sucpeda, que te leve ao juiz, e que te encer-
rem na cadeia, porque d'ali não subirás em quanto 
não pagares até ao ultimo ceitil.'' ·· 

E resumindo, segundo o seu costume, em imagens 
vivas a doutrina do exemplo, recommendou aos dis-

, cipulos a inteira abnegação até da vida, ensinando-lhes 
que deviam acceitar as mortificações e os ultrages, pa-
decendo por causa da verdade todas as affrontM, co-
mô Elle as havia de padecer. 'Quem não pegar na 
sua cruz, e me não seguir, não é digno de mim ! , . 

Para exprimir a auctoridade da missão conferida aos 
Aposto) os disse-lhes, voltando-se para elles: 'Quem vos 
ouvir é o mesmo que se me ouvisse ; quem vos eles~ 
prezar, despreza-me; e quem me despreza não faz ca-
so do Senhor que me enviou. O ·que recebe um prc-
pheta na qualidade de propbeta, será recompensado 
como elle; e quem acolher o justo na qualidade 'ele 
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justo, sei·á premi1;1do ~orno justo. Quem vos recehe, 
a mim me acceita., c Aquelle de quem venho.' 

N' estas curtas phrases está qualificado o poder, que 
deu a'os seu's discípulos . -

Quem os ouvir, ouv.e a Jesus C h r isto; q_uem ·os aco-
lher, acolhe o Filho de Deus; c como a promessq diz 
que o Senhor estará com elles até á consummação dos 
seculos, não se limita aos Apostolos, mas abrange a 
todos os seus stJCcessores. 

Estas lições, dictadas pelo mestre, no momento em 
que o orgulho da falsa sciencia, c as trevas da cor-
rupção do mundo confundiam as noções do bom e do 
mau, do jústo e <lo injusto, da yerdade e do embus-

. te, . corroendo no horror de devassidões e tyrannias 
monstruosas o coração da sociedade antiga, suspen-
dem o espírito, e espantam-o. 

Estas 1 beiJas· palavras de ternura e de conforto, re-
gras divinas das acções humanas gravadas no seio da 
c<>nsciencia, illuminada pela nova Lei de misericordia 
e de pe!'dão, separando das vaidades mundanas e dos 
deleites 1:la terra os ministros da fé, que Jesus só quer 
que seja:m ricos de boas obras e de santos } ensamen-
tos, maravilham-nos, e apresentam uma das mai~ for-
mosas paginas, ~ue a religi~o pod.e.o~erecer. D\lsta im-
mensa altura, d onde dom ma as 1deas1 os ·costUmes, e 
os erros da triste epocha dos Cesares e do paganismo 
decrepito, ó que a revelação attesta o seu esplendor. 

A eloqucncia não tornará a fallar outra vez a 'lin-
guagem admiravel, qu~ prégou o 1\iestre, porque a voz 
de amol' tãt> suave no seu coração, e a luz da verda-
de, clar jssima na ·sua hôca, .não a acha, nem a pode 
accender senão o proprio Deus. . 

Depoi,s de Christo, muitós oradores inspirados pré-
garam a Lei da graça ; mas o que são o~ seus discur-
sos e escriptos, diante do ensi.no popular c da subli-
me simf1liciclacle do Filho do Homem? 
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P1.1lavras da terra, que um raio divino illumirna ! 
Mas as d 'elle romperam a ob6curidade dos tempos, 
venceram as idades, e entranharam o convencimento 
no peito de rocha dos mais endureGidos. 

Por este tempo, encaminhando-se Jesus a uma ci-
dade chamada Naim, em companhia dos seus discípu-
los e de bastante povo, encontrou-se perto das portas 

' com um defunto, que levavam a sepultar, e era filho 
unico de uma viuva. . 

Vinham muitos dos moradores com elle, e a des-
graçada mãe, á qual parecia estallar o coração a cada 
soluço de dôr. · 

Vendp~a n'esta amargura, chorando as lagrimas /de 
sangue da sua ternura, compadeceu-se Christo, e dis-
se-lhe : f Não chores ! ' · ' 

E chegando-se, (os conductores tinham p_araclo) to• 
cou no esquife, e fallando para o morto, exclaJtiOU : 

. ' Ergue_-te, moço, eu t' o ordeno ! ' . · 
· Apenas sahiram dos Iabios do · Salvado~ estas pala-

vras, quebrou-se o somno do que jazia, levantou-se, e 
começou a fallar. Jesus entregou-o então a sua mãe. 

O concurso que assistiu a este procligio era nume-
r~so: o temor de Dens apoderou-se do animo de to-
elos; e glorificando o Eterno, clamavam com ardor : , 
' Um grande propheta se levantou entre nós; o Se-
nhor visitou o seu povo ! ' . • 



·CAPITULO QUINTO. 

PllOYAS DE CHRISTO AO BAPTISTA SOBRE A DIVINDADE 
· DA SUA MISSÃO. 

Et convocavit duas de discipulis suis Joan. 
nes, et misit ad Jesum, dicens: Tu es qui · 
venturus es, an alium expectamus. 

~VANG. sEç. Luc, ÇAP. VII; y. t9 , 

Á F.AM~ do milagre da resurreição do filho da viuva 
de Naim correu toda a·Judéa, e João Baptista no seu 
carcer~ ~?ube as obras de Christo por inform?ção dos ~ 
seus disCipulos. Chamando então a dous enviOu-os a 
Jesus para que lhe perguntassém da sua parte: 'És 
o que-:-h ~ts de vir, ou ainda s~r~ outro o que esperâ-. 
mos ?·· : 1 

Foram elles, e repetiramõlhe a pergu~~a elo Pre-
cursor: na mesma hora, e antes de respond_er, curou 
Christo f muitos enfermos, sarando~os de chagas, liõ 
vrando-qs do espírito maligno, e restituindo, a vista 
aos cegos. 

Depois, virando..,.se para os mensageiros, disse: ''Hide, 
e referi a João o que tendes ouvido e presenciado. Os 
cegos vêem, os coxos [\ndam, os leprosos alimpam-se, 
os s~rd~s ouvem,, os mortos 'resurgem, ç ao~ pobres 
annuncia-se-lhes o Evangelho. Bemaventurado ~quelle 
que não se escandalisar po:r meu rl'Jspeito I~ 

E assim que se retirar·am comç
1
çou a .falla:r de João, 

ao povo1 n' estes termos : ' O que fostes ve:r ao deser-
to?' Uma canna sacudida do vento. Mas o que fostes 
ver? Urp homem vestido de roupas delicadas? \Sabeis · 
que SÓ ps usam preciosas OS que vivem nas dellcia~ e 
. - . 
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moram no paço dos reis. Entuo o que fostes ver? Um 
Propheta? E com toda a certeza vol-o affirmo, ainda 
mais do qne propheta.' . . 

Louvand0 d'este modu o Precursor, Jesus accom-
modava-se ao entendimento c imaginação; dos ouvin-
tes, .como o Baptista, enviando-lhe os seus discípulos, 
os quiz convencer da divindade do Messias pelo teste-
munho dos proprios sentidos, sendo para elle desne-
cessarias as provas, pois de ha m,uito reeebêra a que 

• lhe fôra annunciada, baptisando a Christo na ribeira 
do Jordã0. 

C:ontinuando a fallar, o Mestre proseguiu, attestan-
.do a santidade do filho de Zacharias: 'Porque é aquel-
le de quem se escreveu: Mandarei o meu Anjo adian-
te da tua face, e elle te abrirá o caminho! Em ver- · 
da de vos digo; entre os que nasceram da mulher ne-
nhum ainda se levantou mais, do que João Baptista; 
m.ns o menor dos que moram no· reino de Deus, é mui-
to f!Jaior~ E desde os- dias do Baptista até agora o rei-
no dos déus padecê forço, e os que violentam, são os 
qu'C prevalecem. Elle é o Elias promettido.' 
· O povo, e· os publicanos, que tinham recebido de 
João as aguas do baptismo, ouvindo este ·discurso, glo-
rificaram o S.enhor; porém os pharis~us e doutores 
desprezaram os desígnios do Altíssimo, applaudindo-se 
de não terem acreditado no Precursor. 

Então, accrescentou Jesus: 'A quem direi que se 
assemelham os homens cl' esta geração ? A quem se 
purecem elles? Aos meninos, assentados no terreiro, 
que faliam ele uns para os outros, e_ dizem: Cantamos 
rio som ela flauta e não dançastes; cantamos, prantean-
do, e não chorastes! Porque veiu João Baptista que 
não comia puo nem bebia -vinho, e murmuraes: está 
possesso do demonio! Vciu o Filho do Homem, que 
come e bebe, c murmurae~t ainda: vejam o amigo dos 
deleites c do vinho a acompanhar com publicanos e 
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peccadores I Mas a sabedoria foi justificada por todos. 
os seu~ filhos.' · 

N'estas palavras pintou Christo as contradicções do 
e~pirito, proprias das sociedades sem fé: Os hebreus, 
como outros incredulos, _passavam pela verdade, c não 
a viam. Iesus c o Daptista annuncinvam os jubilas do 
1\'les~ias, e elles ficavam na . apag~da tristeza do seu or-
gulho. 

Chamados á penilencia, não vinham, nem se ar-
rependiam; antes fazendo gala e ostentação dos vícios, 
cobriam-se com o manto da sua austeridade hypocri-
ta, e antepunham ao reino deDeus os int-eresses mun-

. danos das suas seitas, e as vaidade:; culpadas da falsa 
c soberba sciencia ! 

Assim o entendeu Christo, quando, acabando de ac-
cusar1 o erro da geração, que o ouvia, exclamou con-
tra o endurecimento das cidades, que se não arrepen-
diam, depois de tantas marayilhas a favor d'ellas: 'Ai 
de ti, Corozain c llethaida, que Tyro c Sidonio se vis-
sem 09 wodigios, que te soccorretam, h\ muito qqe 

-se teriam humilhado ante a face do Senhor, vestidas 
de cilício e cobertas de cinzas. Por isso, vos assegu-
ro, que ·\nenos rigor se terá com ellas no dia_ do J ui-
zo, do qpe ha.verá comvosco. E tu, Cap}1arnaum, ele-
var-tc-has porventura ao céu? Não! Serás abat'ida até 
ao i nfern

1

o; porque em Sodoma se acaso se obrassem os 
milagres, que tens visto, talvez ainda hoj~ permaneces-
se. 1\IJas rffirmo-te, que no dia cio julgamento melhor 
ha de ficar Sodoma, do que tu.' 



ti CAPitULO SEXTO. 

VO.lTA DOS SilTEl\'fA E llOUS DlSCfPUJ.OS. 
ACÇÕES llE GllAÇAS DE JESUS . 

Reversi sunt autem Sflptuaginla duo curn 
gaudio, dicentcs: Domine, eliam dremo · 
nia subjiciuntur 'uobis in nomine tuo . 

EvANO. SEC . Luc. CAl': X, v. 17. 

VoLTANDO, depois, os setentà e dous disêipulos mui-
to alegres, disseram a Christo: 'Senhor até os demo-
nios se n<;>s sujeitam pela virtude do teu nome ! ' · 

Jesus replicou: ']~u via cahir Satanaz dQ cóu, co.: 
mo úm relamp::1go. Dei-vos o poder de pizar as ser-
pentes c os escorpiões, e toda a fnrça elo inimigo. En-
tretanto, sub1netterdes os espíritos· não é o que devia . 
alegrar-vos mais, mas sim terdes os vossos nomes es-
criptos no céu.' 

E exultando n'aquella mesma hora 'por impulsos do 
Espírito Santo, exclamou : ' Graças te dou, Pae, que 
és Senhor elo céu e ela terra, por esconderes estas cou"' 
sas elos sabios e entendidos, e as revelares aos peque-
ninos, segundo a tua vontade . . Tudo me foi entregue 
por meu Pae. E ninguem sabe quem é o Filho senão ' 
Elle, e as pessoas a quem. o Fi lho o quízer revelar.' 

Virando-se depois para· os cliscipulos, accrescentou: 
'Ditosos os olhos que v'êem o que presenciaes ;-pois vos · 
affirmo que muitos reis e prophetas o desejaram, c não 
viram; anciaram muitos ouvil-o, c não ouviram.' · 

Um doutor da lei, pai·a o tentar, observou entã"ó, , 
levantando-se: ' Mestre, o que hei de fazer para en-
trar na posse da vida eterna ? ' 

• 
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Redarguiu-lhe Jesus: 'Que é o que .está escripto 
• 11a Lei ? Como lês til ? ' 

Replicou elle : 'Amarás ao Senhor, teu Deus, de 
~todo o coração, de toda .a tua. alma, de todas as tuas 
forças, c de todo o teu entendimento: e ao proximo 
como a ti mesmo.' Christo, disse-lhe : ' Respot~deste 
hem : faze. isso, e vivirás.' 

1\las ,querendo justificar·se màis, o outro insistiu: 
' E quem é o meu proximo?' Continuando 11 respon-
clm·-lhe, Christo disse: 'Baixava UJ?l homem. de Jeru-
salem a Jerichó, e cabiu nas mãos dos, ladrões, que {) 
despojaram logo de quanto levava ; e tendo-o maltra-
tado ele muitas feridas retiraram-se, deixando-o por 
morto. Pelo mesmo caminho aconteceu vir depois um 
sacerdote, e apenas o descobriu em tal estado, passou 
de la'rgo1 Atraz seguiu-se um Levita, e chegando mais 
perto tar.bem se desviou. 1\'las um samaritano, que 
vinha ele jornada, avisinbou-se e compadeceu~se . Atou-
lhe as feridas, lançando-lhe em cima vinho e oleo; e 
collocan~o-o sobr.e ·o cavallo, con~luz_iu-o a uma_ est~
lagem, e tratou cl elle. Ao outro clw ttrou d · us clmhet-
ros, e deu-os ao dono da hospedaria com este recado: 
Tem-me cuidado n' esse homem; e o que gastares de-
mais, er,t t' o satisfarei, quando voltar. Qual 'dos tres 
julgas t~, que !oi proximo do homem assaltud'€1 pelos 
ladrões? Acodm logo o doutor: 'De certo o que usou 
ele misericordia, soccorrendo-o.' \..._....:' N' esse caso, con-
cluiu JesLts,. yae e faze o mes·mo ! ' 1 

I \ 

\I 

.. 



CAPITULO SETIMO. 

J\IARIA 1\IAGDAJ. ENA. 

Et ecce mulier, qme erat in civitate p.ec-
catrix, ut cognovit quod accubuisset in do-
mo Pharisrei, attulit alabastrurn unguenti. 

EvANil. 8EC. Llrc. CAP; VII, v. 37. 

TENDO-SE _Ciu·isto dirigido a Je~usalem para assistir 
á solemnidade da Pascoa, (1) a principal das tres fes-
tas annuaes dos hebreus, porque 'desejava dar o exem-
plo da observancia da Lei antiga, que mandava concor-
rer á cidade santa os filhos de Israel, succedeu que em 
Bethania; a curta distancia nos arredores, um phari-
seu, chamado Simão, quiz mostrar-se obsequioso com 
Jesus, a despeito da aversu_o, em que toda a. seita ar-
dia contra elle; e convidou-o para come·r em sua casa. 
· O Mestre entrou, e sentou-se á meza. 

Pouco depois, uma peccadora, que havia na cidade, 
sabendo q1,1e o Christo es~ava n'aqúella morada, leV:ou 
uma redoma de alabastro cheia de balsamo, e deit<m-
do-se-lhe aos pés, pelas costas, começou a regar-Ih' os 
de lagrimas, e a enxugar-Ih' os com os cabellõs, bei-
jando-os, e ' tmgindo-os. _; 

Vendo isto, o phariseu, que o convidára, scismava 
comsigo : ' Se elle fosse propheta saberia que ~nulher 
é a que lhe toca, c as suas culpas.~ 

, Jesus, que lhe lia na mente, porque debalde tenta-
riam encobrir-lhe o pensamento mais occulto, voltou-

'(I) Di1.emos que esta festa era a da l'ascoa segui-ndo a rnu-
to~ interpre tes. · 
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se, e disse então: 'Tenho•que te dizer urna co usa.'-
'Mestre, dize-a.' 

'Um credor tinha dous devedores, proseguiu Jesus, 
um que lhe devia quinhentos dinheiros, e outi:o cin-
coenla ; porém, como não tivessem cóm que pag~r, 
perdoou a divida a ambos. Qual o amaria mais?' 

·Hedargui u Si!nãó : ' Creio de certo que h a de ser . 
o que devia a !Dai_or quantia.' 

'Julgaste bem!' tornou Jesus; e virando-se para 
a mulher, accrescentou : 'Vês esta? Entrei eru tua 
casa, não me deste agua para os pés ; e ella regou -
m' os das suas lagrimas, e enxugo u-m' os com os seus· 
cahellos. Não me ungiste a cabeça com balsamo, c clla 
ungiu-me as pla'ntas. Por isso te digo: que lhe são 
perdoadas muitas culpas, pelo muito que tem amado. 
Ao que lmenos se pf(rdôa, menos se ama.' 

Os que es tavam com o Salvador á ·meza principia-
ram n n

1mrmurar: 'Quem é este para até ·perdoar os 
peccado~?' Jesus, despedindo a mulher, itccrescenlou 
apenas, quasi repetindo as suas palavras, e como para 
responder aos juizo-s temera rios: 'A fé te salvou; po-

. eles h ir em paz ! ' \ . 
O set,t muito amor, disse Cbristo, foi o n otivo da 

remissãq da peccadora . .. 
A fé, trazendo a Magdalena diante de Jesus, confia-

da em nue seria infinita a divina bon ade, acreditou • t \ 
que os })ruços do Salvador estão\ abertos para qua'J;Itos 
o buscàní arrependidos. Regando de la rimas os pés 
âo 1\'lcs~ias, a mulher de má vida foi a primeíra que 
chamou por elle e invocou o seu poder, não para as 
molestias do corpo,_ mas para as en(ermiditdes da al-
ma, e para as nodoas da culpa, proclamando-o, no ver- , 
dadeiro sentido do holocausto sublime, por· V\ctimá e 
Redemplor dos homens ; caracter que <lescon4eciam, 
ou negavnm, até os mesmos qne o veneravam como 
prophcta. 
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Por isso, á mcza de Simão, os convivas pergunta-
ram uns aos outros, meios pasmados, 111eios offcncli- . 
dos: 'Quem é este para perdoar até os peccados ?' 
, l,or isso, tambem, ouvimos o Christo despedir a 

peccadora com as bellas palu v r as: 'A fé Le sal vou; po-:-
des h ir em paz!' -

Testemunho publico e admiravel da contricç:ão e da 
confiança em Deus, mostrando o Salvador assim aos 
incliqados ás• murmuraç.ões, que não obteriam nunca 
a remissão das culpas se não cressem, como ella, com 
as forças todas da alma, e não amassem com a maior 
ternura do coração (2). 

(2) Segundo o douto Lacheze na sua Vida de Chrislo, e 
a opinião respeifavel do padre Ligny. na Historia de J esns, 
entendemos que .:\olaria Magdalena é a mesma pessoa, c não 
outra, que Maria irmã de Lazaro'. Se o espaço, de que dis-
potTJOs, nos penpittisse apresentar algumas das razões dos es-
criptores, cujo. parecer adoptamos, estamos certos, de que os 
leitores não hesitariam. Como, porém, a demonstração não 
·possa fazer-se tão concisa, que ven'ba acabar nas curtas pro-
porções de urna nota de pagina limitar-nos-hemos a inculcar 
as duas obras já citadas~ aonde se verá o assumpto magistral-
mente tratado. 



CAPITULO OUTAVO. .. 

OUSE HVANCIA. DO SAUDADO. A J\fÃO RESEQUID!\. 
I ' 

Factum est autem in sabbato secundo pri-
mo , cúm transiret per sata, vellebant dis-
ci pu li ejus spicias, et manducabant confri -
cantes manibus. 

Ev.\NG, sEc. Luc. CAP. VI, v. 1. 

ul\1 dia (1), (o primeüo do segundo ~abbado depois 
J.a Pascoa) succedeu passar Jesus; a hora e meia de 
jornad~ da cidade de Caná de Galiléa, por uma var-
zea coberta áe searas já maduras ; os discípulos apa-
nhava~ das espigas, e comiam-as, machucando-as na 
mão. 

Ven~o isto alguns dos pharizeus acddiram log0o: 
' Porq4e fazeis ,o que é prohibido ao sablb do ?' Res-
pondeu-lhes Jesus pacificamente: 'Não lestes o que pra-
ticou :Qavid, quando teve fome, mais os que se acha-
vam ao lado d'elle? Como entrou na casa· de Beus, to-
mou o~ pães da proposição, e os cortou para si e para 

.. 

(1) Os judeus contavam tudo por sete, r-eg ulando-se\ pelos 
se te dias da · sua semana; e assim como tinh m um armo sab-
batico, tinham tambem semanas da mesma n atureza, poden-
do o an no compor-se de sete d'estas, com o desconto de tres 
d'essas r alguns dias. (Lachere-Vid·a de Chris to) Assim pa-
ra intei ra inteJI;gen!!ia da phrase de S. Lnr:as (cap.VI , v. 1·- !:í ) 
deve di~e r -se que o successo occor-reu no primeiro sabbado do 
segnnd q per·iodo rlP se te semanas, contadas desde a festa maior 
da Pascoa. Acceito es te calculo as difficuldades applanam-se, 
c os factos liga m-se por si mesmo na verdadeira seriê chrono - . 
logica. 
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os seus, quando, segundo o preceito, não podiam co-
mer d' elles senão os sacerdotes ? ' 

Depois, accrescentou: '0 sabbado foi feito em con-
templação do homem, e não o homem em contempla-
ção do sabbado. Não tendes lido na Lei, que os sa-
cerdotes quebrantam o sabbado no Templo, e riãb com-
mettem crime? Pois digo ... vos : aqui está quem é mai61 
do que o Templo ; porque o Filho do Homem é Se- t 
nhor até do sabbado.' ,..~ 

Sp.hindo da yarzea, aonde os discípulos apanhara~~ 
as espigas, aconteceu, em outro sabbado, entrar Jesus , ~ 
na Synagoga, principiar· a ensinar, e achar-se lá um ' 
homem com a mão direita 1·esequida. 1 , 

Da outra parte os scribas e pbariseus obsenavam, 
a verem se Christo curava no dia santificado, dando-
lhes pretexto para o accusarem. 

Porém o Mestre conhecendo o mau pensamento, vi-
rou-se para o enfermo, e disse : ' Levanta-te, e põe-
te em pé no meio.' Elle obedeceu, e estando assim, o:l 
Salvador voltou-se para os phariseus, e ajuntou: 'Per- rn 
gunto....:vos, se é licito aos sabbados fazer bem, ou mal ; ~ 
salyar a vida, ou tira l-a?' 

E depois, correndo a vista por todos, disse para o 1 
homem: 'Estende a mão!' Apenas a estendeu, sen- ~ 1 

tiu;-a restituída. 
A raiva dos hypocrilas augmentou perante o casti-

go publico da vaidade. Incapazes de responderem ás 
razões e á voz da Sabedoria Divina, em machinações 
occultas é que se vingavam do silencio e da vergonha. 

Jesus, por occasião d' este milagre, tinha-lhes dito: 
'Qual de vós, ao sabbado, se lhe cahir n 'uma coya a 
sua ovelha, não deitará a mão para a tirar? E um ho-
mem não valerá mais do que uma orelha? Logo é li-
cito fazer hem ao sabbado.' 

Que replica podiam oppôr a doutrina tão verdad"'t-
ra e charidosa ? 

TOMO 11. 3 



Diriam que o Nome de Deus se acatava dei-xanda 
morrer, ou padecer o proximo? 

Emudeceram confundidos; mas rios abysmos do co-
ração, a maldade e o odio .levantaram clamores ferozes. 

Tantos prodígios e sabedoria podiam .ser puramen7 
te humanos? Que importa.? Obsecados pela inveja, e 
endurecidos pelo orgulho, assentaram na sua alma des-
enfrearem as perseguições contra Jesus, e livrarem-se 
do seu testemunho a todo o custo, e calcando tucla 
aos pés. . 

Como ainda uão fosse chegada a hora, retirou-se 
- o Salvador, acompanhado de innumeravel povo, curan-
. do a cada passo os enfermos, ·e recommendando-lhes o 

silencio sobre os milagres, em cumprimento elas pala-
vras de· Isaías: 'Eis o meu servo; o meu eleito, o que 
'faz o jubi,lo da minha alma, o recreio do meu espi-
• rito ; elle annunciará a justiça ás gentes. Não alçará 
' a voz na~. praças, clamando. Não quebrará a canna 
'trilhada, nem apagará o pavio fumos<r, em quanto 
~não fuer triumphar a justiça. ' 
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CAPITULO NQNO. 

O PECCÁDO CONTUA O ESPIÍUTO SANTO • 

. Et omnis, qui .dicit verburh iu Filium ho! 
miuis, .remittetur illi; ei autem, qui in 
Spiritum Sanctum blasphemaverit, non 
remittetur . . 

EvANG. SEc. Luc. cí\.P. XII, v .. 10·. 

JEsus e ·os discípulos voltaram á pousada de Caphar-
naum para descansarem, mas ta11ta erà á gente, que 
vinha, que nem o deitava testaurar lts forçns éôin o 
alimentó. 

Sabe'ttdo isto, sahiram 0'8 seus pf\rálltes para o pren-
derem, dizendo: 'Jesus de certo éstá furioso!' 

Não podiam cret, na sua simplicidade; que fosse 
prorrheta e obrasse milagres, aquelle, que tinha cres-
cido no meio d' elles, como iglial; e entendiam, que 
perdendo o' juizo, o dever do sangue e da amisade os 
obrigava a correrem para .o ·salvar. 

Como não viam os pte~digios de Chtisto, e não jul-
gavam possível que surgisse da obscuridade re.péntJna-
mente um ente extraotdinario, de boa fé suppünham 
que lhe valiam, livrando-o de si mesmo. 
· Entretanto, não consta que os,patentes do Salvador 
insistürs'em no seu projecto; as l\femorias Evangelicas 
não tornam a fall'ar. d' elles, ignoi'ando-se ·por que mOdo 

, o Mestre soube contei-os. Unicamente ·pode concluir-
se, que a Mãe de Jesus não est.a'va pr(!Sente, quando , 
ehan~av·am louco ao l\iessias, porque a encontraremos 
logo com os di1scipulos, ou perto de seu Filho. 
- N'este dia é qu~:J apr@senlaram a Jesus um posses-

3. 
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so, mudo e cego de nascença, e que este, curando-o, 
lhe deu a luz dos ollios e a falia, subitamente. 

Assombrado o povo~ exclamava : ' Não será o filho 
de David?~ Mas os scribas e phariseus, que tinham 
baixado de Jerusalem, diziam ag·ora, como já haviam 
dito antes : 'Está possesso de Belzebut; em virtude 

· do príncipe das trevas é que expelle os demonios ! 
Outros, para o experimentarem, pediam-lhe mila-

. gres. Penetrando os desígnios de uns, e a perfidia dos 
outros, Jesus chamou-os, e disse-lhes em parabolas: 

' Como ha de Satanaz lançar fóra a Satanaz? Se 
um reino se dividir pode acaso conservar-se; se uma 
casa ·estiver em discordia, durará? Satanaz, levantan-
do-se contra si, desbarata-se, e não pode subsistir.' 

'Quem entrará em casa do valente a roubar-lhe os 
trastes, se primeiro o não tiver bem amarrado?; 

'Se lanço fóra os demonios em virtude de Belzebut,. 
por virtude ele quem o expellem vossos filhos? Eis a 
razão por que elles hão de ser os vossos juizes. Mas 
se eu expulso o espírito das trevas por 0bra e virtu-
ue do ~spirito Divino, é porque chegotl o reino de 
Deus. O que · não é comigo é contra mim; e o que· 
não ajunta comigo, desperdiça.' \ 

'Por tanlo vos digo : togo o peccado e hlasphemia 
serão Prrdoados menos a bl sphemia contra o Espí-
rito S~nto. Ao que disser palavra olfensiva do -Filho 
do Homem ser-lhe-ha relevada; mas se a disser con-
tra o Espírito Santo, nem n'este mundo, nem no ou-
tro, alcançará perdão. Ou farei a arvore boa e o fru-
cto bom; ou -a arvore mA e o fructo niau.; pois a ar,-
Vtlrc pelo fructo se conhece. Raça de víboras, como 
P?dei~ éfizer co usas boas s_enclo maus~ N_ão falia a bôca 
d aqmllo de qye está chew o coração? 

Discorren-do assim, e amaldiçoando o peccado con-
tra o E1spirito Santo, não se referia á terceira ~pessoa 
da Santjssima Trindade, mas ao Espírito tle Deu~,, au-
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ctor das maravilhas obradas. A accusa~ão dos phari-
seus é que nos indica o peccado, tão severamente es-
tigmatisado pelo Salvador. 
· Com o peito repassado de venenosa inveja os secta-
l'ios attrihuiam ao demonio os prodígios de Christo ; 
por isso Christo, condemnando a calumnia e a. blas-
phemia, levanta sobre elles os castigos eternos. 

Os hypocritas, quando os demonios eram expellidos 
por outros, não diziam, que o poder de Deus os af-
fugentava? Como variavam agora, e só para as obras 
do Messias descobriam a invenção da força de Satan, 
J>rovando publicamente a parcialidade iníqua? 

Eis o motivo, por que o Salvador lhes lança em 
rosto a maldade, e os compara com a víbora, que mor-
de nas trevas, e insinua a peçonha. 

'Raça de víboras, exclamou, não exprime a bôca o 
que sente o coração ? ' 

E proseguindo abrazado em santo zêlo, accrescen-
tou: 'Os justos extrahem cousas boas do bom the-
souro ; mas os preversos, do mau thesouro· só tiram 
maldades. Asseguro-vos, que de toda a palavra ociosa, 
que f aliarem os homens, se dará conta no dia do J ui-
zo; porque as palavras te hão de justifica_r, ou te ser-
virão de condemnação. . 

Replicaram alguns dos scribas e phariseus, para o 
tentarem: 'Mestre, queríamos ver-te fazer algum mi-
lagre!' · • 

Jesus respondeu: 'Esta geração má e adultera pede 
um prodígio; mas não lhe será dado senão o prodí-
gio de Jonas; do mesmo modo, que tres dias e trcs 
noutes elle jazeu no ventre da baleia, outros tantos 
estará o Filho do Homem no coração da terra. Os 
habitantes de Ninive hão de levantar-se no dia do 
Jui;o com esta geração para a condemnarem; porque 
ouvindo o Proph~ta arrependeram-se. E está n 'este 
Jogar quem é mais do que ellc! A rainha elo Meio-dia 



levantar-se-ha no iulgam!3nto eom os homens <:l'este 
tempo, e os condemnm:á; porque das extremidades da 
terra veiu escutar a sabedo.ria de Salomão ; e n' este 

_ lógar es,~á quem é mais do que Salomão.' 
~Quando o. espírito immundo sah~u d.;e .qualquer ho-

mern, corre o~ sítios, seccos, btl.SCi;lf\dQ. repqt;~,so, é não 
o a~ha ; e então diz~ vo~tarei, para a casa d' qnd4;l: sàhi i 
e em yind.o,_ acha-:a desÇJcC~lpad.a, varrida e ornafll}.. Jun-
ta:-se, com ou\ros set~ espi.ri.to& peiores. e torn~~Jdo a -
~I;ltrar, todos habitam, ali; por i~so o. ult~mo ç~tado do 
possessó. ~ ~ai11 in(eliz d~ q~e ó priip~i~;o: A~sim açop-
tecerá ~ e~t{l geraç~p crilll;~nosa.' . 

Esté).ndo _<,linda a fallar, achavam-se da pa:r;te- de fóra 
~-~a, M;_ãe, ,e, paren.tes, que o procl}.r;av~m; e l}.m dos OU"' 
vmtes drsse-lhe : 'Olha que tua ~p~e, ~ os tel}.s~ est!iQ 
ahi e _te procuram.~ . · · 

Jesus, voltando"7se, respondeu: 'Quem é minha Mãe~ 
c qued1 são os meus ? ' E estendel}dq a. mão para o~ 
discip4los, disse: 'Eis -ali minha J.\'lã~ ~ r.ne~rs irmã.os~ 
Todo 11quelle que fizer a vontade d_e meu ~Pae, que esl~ 
nos céus, é meu irmão, e irmã, e mãe.' ' 

Doce promessa, diz S. GregÓrio, qqe \1 ~ as~~gU·B 
o amor de irmão da ·parte de Jesus Christo l _ 

o ensino das verdades aa sua ~ei é qu~ nos tor-:: 
pürá quasi oqtra mãe para com elle·! segund'\ a for-. 
mosa expressão de ~· Paulo _aos -Gaiatas: ~ T~Th{OS fi-
lhos meus, porque de novo srn o por ~ós a~ dor6\" ma;: 
terna e\'• até que Jesus Chri~to ~ se· fonhe e.p.1 vQ.s!' 
. No meio da admiraç~o, ca~tsada pela . ~ivina eloquen-

cw do Mestre, e .na smgeleza do seq coração crente; 
uma ml!~her d9 povo levantou_ a v~z pa-ra. .o a~ençoa:r; 
cxclarrtando: 'llemavcnturado o ve~tr~ d~ ' tua mãe, ~ 
os pei1os quo te crearam ! ' Mas. Jesus, resurp.i.ndo os , 
preceitos capita~s cl~ Evangelho, clisse-l]J.e: . ':Qeq~.aven-:. 
turados antes O? qu(} ouvem a palavra Gle Deus~ e s~-., 
VeJU Ç ,llffiJ1l~il-a • CQffi bonS, obras,' ;, . . \ I\ . ~ 
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Em tão curtas phrases quem poderia significar· 
mais? 

CAPITULO DECIMO. 

VOLT;\. DOS APOSTOLOS. PARADOi.AS DO REINO DE DEUS. 

Et docebat eos in parabolis multa, et di-
cebat illis in doctriria sua. 

EvANG. s:&c.'MAnc. CAl', IV~ v. 2. 

N•AQUELLE"mesmo dia, sahindo Chdsto de·casa, foi 
at6 á praia de Genesarelh, e colloéando-se á beira do 
mar, era tanta a multidão em roda cl' clle, que se viu 
obrigado a entrar para dentro ele uma barca, e a des-
viar-se, ensinando d'o mar aos numerosos ouvintes, que 
se apinhavam nas margens para o escutarem ; e fal-
lanclo-lhes ·em pmabolas, segundo O ·SCÜ módo de pré-
gar. 

Jesus preferia' a linguagem figül'acla, por ser a que 
melhor attrahé a imaginação ·elo povo, o por meio âe 
ficções vivas e apropriadas, entalhava nos ariimos a 
doutrina e o preceito, juntaüdo' o util ao agradavel, 
e adoçando o rigor das maxirhas com a .amenidade da 
palavra. -

O sentido das suas figuras, umas vezes 6 tão claro, 
que a moralidade trànSpQ.recc pQr todo o tecido ela 
fabula ; e n' outras, o conceito de proposito esÇapa á 
petietraÇão pouM súbtil. 

Assim o. vim<:ls na pratica antecedente repre'sentan-
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do o demonio n'aquelle homem forte, que annado fe-
cha a entrada da sua porta. Assim o veremos na pa-
rabola do semeador, que é figura do reino de Deus, 
e na dos cavadores da vinha, indicando a hora boa do 
arrependimento, que mesmo tarde, sempre encontra 
de braços abertos a misericordia. 

Estando pois dentro da barca, e a multidão em ter:. 
ra, começou a ensinai-a. da maneira seguinte: 'Ouvi ! 
Uma vez um semeador foi semear; e ao tempo que 
lançava a semente, parte d'ella cahiu-lhe no caminho, 
e vieram as aves do céu, e comeram-a. Outra parte, 
cahiu-lhe sobre pedras, com pouca terra, e logo nas-
ceu, porque não achou profundidade; mas apenas veiu 
o sol principiou a queimar-se, e oorpo não tinha raiz, 
seccou-se toda. Da que ficou ainda, àlguma se perdeu 
entre os

1 
espinhos, e estes crescendo a afogaram. Fi-

nalmente, o resto, cahindo em boa terra, deu fruoto, 
que vingou, rendendo um grão trinta, outro sessenta, 
e outro cem. Quem poder perceber que eptenda ! ' 

Assim que se viram a sós com elle os doze Apos-
tolos perguntaram-lhe a significação da p11rabola, e · 
.elle dissd-lhes: 'A vós1,é permittido saber o mysterio 
do reino de Deus; mas aos de fora pro·põe-se-lhes tu-
do por imagens, para que olhando, não ' 'ejam, e ou-
vindo, 'não percebam; pois ao que já tem ha de dar-
se-lhe, até ficar abund~nte; mas ao que nada tem, até 
o que possue lhe será tirado. E n' elles se cumpre a 
prophecia de !saias, qúando diz: puvireis com os ou-
vidos, e r ão entendereis; olharei's com os Ólhos, e não 
vereis; ~-porque o coração d' este pQvo fez-se pezado, 
os seus ouvidos tornaram-se tardos, él de proposito fe-
chou os plhos; e falia-se-lhes em parabolas para não 
succeder, que vejam, e ouçam, e entendam.' 

E conpnuando, disse mais : 
'Não comprehendeis esta parabola? Gomo ehten ... 

dereis as outras ? O que se.mêa~ semêa. a_ palavra~ os 



que estão á beira do caminho, nos quaes é semeada, 
são os que tendo-a ouvido, · não a guardam e vem Sa-
tan, e Ih' a arranca do coração.' 

' O mesmo são aquelles, que recebem a semente em 
pedregulho, acolhendo.:.a com gosto; mas como . não 
tem raiz em si mesmos, mal se levanta a · perseguição 
deixam de perseverar, e esca~dalisam-se.' 

' Os que recebem a semente entre espinhos são os 
que ouvem a palavra; porém entram logo com elles 
as fadigas do seculo, a illusão das riquezas, e outras 
paixões, e afogam-a de modo, que fica esteril.' 

' A semente em boa terra figura, em fim, os ·que 
ouvem a palavra e a conservam, ( 1) e dão fructo mul-
tiplicado de um a cem.' 

E proseguinclo, accrescentou mais : ' Porventura a 
luceí'na a:ccende-se para a metterem debaixo do alquei-
·re, ou debaixo da cama ? Não a trazem para ser posta 
em cima elo candieiro? Não ha causa escondida, que 

( 1) As palavras de que nos servimos aqui, são dos tres 
Evangelistas, e resumem o sentido da parabola. Entender a 
palavra, é ouvil-a, e applicar-lhe o espírito com gravidade, 
sem o que não penetrará rio coração, e ficará á beira do ca-
minho, vindo as aves do céu tiral-a: 

Rece,be1· a palavra é acolhel-a em toda a sua exten~ão, 
das veras d'alma, sem restrir.ções ou paliativos, originados de 
humanos respeitos, dispondo-se com sinceridade a seguil-a 
com proveito. , 

Os escravôs do mundo, diz um douto escriptor, apenas 
cl1egam os bPiçps ao calix de Jesus Christo, fogem de o be-
ber, e quando vem a tribulação_ não os encontra, porque a 
palavra seccou nas pedras. 

Conse1·val-a, finalmente, não s6 é entendei-a, e seguil-a, 
desprezando respeitos humanos, mas amoldar por ella a vida, 
mortificando as paixões, e sendo fiel aos seus preceitos, para 
:não succeder que os espinhos dos vicio~ tanto cresçam, que 
cheguem a afogai-a! E senão veja-se, como foram poucos os 
perseverantes nas epochas de provação, e numerosos os que 
fugiram por orgulho e desprezo, por timidez do mundo, ou 
com o susto de não poderem com a sua austeridade salutar! 



nao venha a manifestar-se, nem caso occulto; que não 
chegue a tornar-se publico.' · 

Fallando do reino de Deus, ajuntou: 'Attendei ao 
que vou clizer ! Com a medida com que medirdes ··ps 
outros, vos hão de medir tambem a . vós; e ainda será 

. i,lecre§Gen~ada. O reil!l.o de Deus é como o homem . que 
Jança a semel)tt; á tex:r.a~ e que . dorme e se levanta de 
11oute e de dia; e no em taato ella hrota e cresce S'em 
saber como; porque a terra por si mesma produz, pri-
meiro a herva, depo·is a ,espiga, e por ultimo o grão. 
E quan.do· pi·odultir os fructos· mette logo a fouce, . por-
que está, chegada a epochu de seifar.' 
. · E mudando de fórma: pa.ra variar o- assumpt~, dis-
se ainda Jesus l 'A que assemelharet;nos nós ó reino 
~e Deus, 6.U co1~ que parabola o podemos compaFar ? 
E co-lno um grão de mostarda, que ao deitar-se á ter-
ra, é a ri1enor de todas as sementes ; mas que depois 
de semeado cresce, e faz-se mais q)to do· que as maio-
res .hort~liças, creando ramos grandes, de modo que 
as aves Bodem pousar-se á sombra d'elles.i . 

. " ' E ta;mbem se ass·emelha ao fermento, que tomou 
uma mu\her, escondendo-o ~m tres medida de fari-
nha at'é r massa ser. leve~ada.' \ . 

E nãq. cessando de propor\ parabolas, con 'Ínuou : 
' O -reino do céu é como o homem; ql!le enterr~·~ boa 
semente· n·o seu campo ; mas em quanto elle, e os ou-
tros dorrpiam, veiu o seu inimigg, semeou cizania \no 
meio do trigo e foi-se. Grescen~o a hli\J.1Va, e dando 
fructo, apparecoti tambem a má phmta. Então os ser-
vos cheg,,1ram, perguntando .: Porventura, senhor, não 
e~terrastf boa semente no teu __ camp~ ? ú' ond~ veiu, 
po~s,. a ci

1
zania, que cresceu.? E elle di~se-lhes :, O meu 

mumgo r fez. ~las os servos tornaram-lhe ·: .Queres 
que vamos, c a. arranquemos? Respon'deu' : Não.\ Por-
que não l,mcceda, que tirando a cizania ley\eis tam.bem 

' de envolta o trigo. D,eixae crescer uma e outra coit~a 
\~ 



até á seifa, c então direi aos seifeiros : colhei pxin~ei
I;O a cizanio., utae-a em molhos para a queimar, e Q 
trigo recolhei-o no meu celleiro .. ' . 

E. os discípulos, apenas desemborcaram,, e se: viram 
desoppr.imidos da multiduo, . i11terrogavam a Jesus, pe-
dü~cdo-Jhu a e:x.phcação das figuras, que acabavam de 
ouvir; e o Mestre, accedenclo, como já observamQs na 
parabola do semeador, patenteava-lhes o· sentido oc-
culto das palavras, dizendo-lhes: 

'0 que semêa a hoq semente é o Filho do Homem. 
O campo é, o mundo; e a boa semente os filhos do 
reino. Os seifeiros são .os Anjos e a cizania os maus 
filho~. O inimigo qu.e a semeou. é o demonio, c o· tem-
po da seifa o 'fim do mundo. De modo, que assim co:.:. 
mo é colhida a cizania e queimada no fogo, o mesmo 
acontecerá no fim elo mundo. Enviará o Filho do Ho-
mem os seus Anjos, e tirarão do reino os escandalos, 
e os que obram iniquidade, lançando-os na fornalha 
ardente, aonde haverá eterno choro. E os justos res-
plandecerão, como o sol, no reino .de seu Pac.' 

' O reino do céu parece-se com o thesouro escon-
dido no campo, o qual encobre o homem, que o des-
cobriu; e pelo gosto vende tudo para' comprar o cam-
po, ~m que o achou.' · 

' E como o negociante, que busca boas perolas, e 
apparecendo.:.lhe uma de grande preço, vende quanto 
possue, afim de a comprar.' · '""' 

'l<"inalmente assemelha-se á. rede lançada no mar, 
que· apanha toda a casta de peix:es, e depois· de cheia 
se tira para fóra, e sentados os pescadores na praia, 
escolhem os bons para. os vasos, e dc_itarri fór.a os maus. 
O mesmo succcderá no fim do mundo. Sahirão QS An-
j.os, .separando. GS maus dos justos·.' 

E concluindo, voltou-se par.a os discip-ulos, clizendo: 
'Conl!prehendestes hem o que omistes?' Ellos.rcs:pon-
deram : ' Sim ! ' · · . . . 



Jesus, accrescentou: 'Por isso o doutor instruido no que respeita ao reino do.s céus é similhante ao pae 
de famílias, que do seu thesouro tira cousas novas e 
velhas.' 

E acabando de fallar, retirou-se, deixando pouco 
tempo depois estes Jogares para volver a Nazareth, 
aonde fOra creado, e aonde os discípulos o acompa-
nharam. 

CAPITUtQ UNDECIMO. 

I JESLS É EXPULSO PELOS NAZARENOs: 

Et scandelisabantur in eo. Jesus autem 
di~it eis: Non est propbet~ sine honore, 
nisi in patria sua, et in domo sua. · 

Evl;\NG. SEC. MAT'rll. CAl'.)xiii, v. 57. 
\ \ 

ÁciiA~mo-sn Jesus ~a 
1

Sua ~tria, e'ntrou na .sxn-ago-
ga em dia de sabbado, segun<to o seu costume,\e le-

• vantou-ye para ler. \ . \ 
Dera~-lhe o livro de Isaías }le quan o o desenro-

lou,_ abriu-se no Jogar em que ,está escripto: 'O Espí-
rito do :~enhor repousou sobre mim· pelo que me con-
sagrou eom a sua unção, enviando-me·a prégar o Eva·n-
gelho aqs pobres, a sarar os que padecia~ tristezas, a 
annuncir r a redempção .aos captivos, a dar a v~sta aos 
cegos, e a pôr em liberdade os oppressos, publicando 
o anno ~as misericordias do Senhor, e o üia da retri-
buição <~as boas obras.' "' 

~ 



Depois ele tornar a enrolar o livro, Christo entre-
gou-o ao ministro, e assentou-se. Quantos assistiam 
na synagoga áquella hora não despregavam os olhos 
do seu rosto. 

Então principiou a fallar, dizendo: 'Hoje se cum-
priu esta escriptura aos vossos ouvidos.' E davam-lhe 
todos testemunho, admiraqdo-se da graça das palavras, 
que sahiam da sua bôca, e perguntando em ·louvor do 
Mestre : 'Não é este o filho de José?' 

Mas Jesus, proseguindo, observou logo: 'Sem du-
yida que me applicareis este provcrbio: medico, cura-
te a ti mesmo. Todas as grandes cousas, que ourimos 
contar, que · fizeste em Capharnaum, faze· as tambem 
·aqui, na tua patria. Em verdade ros digo: Nenhum 
propheta é bem acceito na sua terra ! ' 

'Muitas viuvas havia em Israel nos dias de Elias, 
quaudo o céu se fechou por tres annos e seis mezes, 
e uma fome cruel assolou o paiz ; e a nenhuma d' el-
las foi enviado Elias, senão a uma mulher de Sarepta 
de Sidonia.' 

'Muitos leprosos existiam em Israel no tempo do 
propheta Eliseu; mas nenhum foi limpo, senão Naa-
man da Syria.' · 

Ouvi'ndo isto encheram-se de ira os da synagoga, 
e erguend9-Ee deitaram-o fóra da cidade, conduzindo-o 
mes!llo ao cume do monte, em que está levantada a 
cidade, afim de o precipitarem d' elle abaixo; mas Je-
sus, passando pelo meio dos amotinados, retirou-se, 
repetindo: 'Um propheta só deixa de 'ser honrado na 
sua patria, e na sua casa, no meio dos seus parentes!' 

E de feito a incredulidade confortava-se com a in-
veja e o despeito dos que, não podendo soffrer a su-
premacia do Messias, cuidavam confundil-o, recordan-
do a humildade d'onde se erguêra . 

Sem descanso clamavam os hJpocrilas: ' Não é este 
o official, filho de Maria, irmão de Thiago e de José. 



· de Judas c de SirÍ1ão? Não vi vem aqui seus' irmuos 
entro n.ós? Como nos falia pois Qssi~?' 

1~ cl" estas ·munimrnções tira VQm pretexto . pura alvo-
raçnrem os animos contra C h ris to ( • ) . 

. CAPITULO DUODECIMO. 

HllGOLAÇÃO DO nAI>TIST.L 

Et allatum est caput ej us in disco,_ et ·da-
tum est pnell:e, et attulit rnatri su<e. 

EvANG, SEo. M ATTH. caP. XIV, .v .. 11 , 
I 

Á GAr.u.ÉA, · o lógat dos grandes proclí~~ obrados 
por Christo, obedecia a Philippe, que se cha~ou tam-
bem Herodes, ·( 1) naturalme~te em memon do so-
berbo f~nda~or da dynastia Ascalonita. 

Este, recewso, com.o o irmão de Salomé, e não me-· 
nos. desqonfiádo e éiumento, ce endo ás proprias sus-
pei.tas e ás suggestões da mull1er~ que roubára por\um 
crime ao ~balamo fraterno, tinhã . mapdado prender a 
João Baptista, e encerrando-o primeiro nos ·carceres 
d0· castello de lVIachéronte, a qu'areQtà ' legúas da sua 

• (;;.) T /1 iago e José, .J"u.das e Simão eram filhos de Maria 
de C leophas, irmã da Virgem Santíss ima (,S. J0ão.\ Evang •. 
cap. XD~, v. 25). · 1 · 

(1) Segu-imos aqui a opinião do erudito Lachcze na sua 
f/ida de 'Jesus C'lu·i.llo. . . .. 

. ' 



.Jlrovincia, com esta violenoia applacára as maiores fu- . 
rias de Herodias, c os temores com que a austera voz 
do Precursor não cessava de lhe atribular a conscicncia. 

Mas para as indoles preverticlas, descer um degrau 
pela escada do abysmo, equivale a descer todos! 
· A sêde do sang!le, depois do captivciro ·do .1 usto, 
ardêra ainda mais intensa no peito da adultera ; to- . 
das as s·educções, que a belleza e os deleites sensuaes 
podiam inventar, suggeridos pela· vingança, foram em-

. pregados por ella afim de combater no animo do aman-
te os respeitos, que lhe suspendiam o braço e o des-
viavam de se manchar com uma sentença iníqua, di-
ctada na ebriedade dos prazeres, contra. o brado ínti-
mo da sua alma. 

Quebrando. os vínculos da lei e do sangue, e com 
publica affronta d' cllés todos, rasgando o véu do pejo 
e dos costumes, o Tetrarcha não se envergonhára de. 
fpzer gala da paixão desenfreada. De desacato em des-
acato, o amor tinha-o baixado tanto) que pouco lhe' 
restava já para se envilecer de fo~lo. Mas embora o 
queimasse ~ chamma impura, embora o podct nas 
suas mãos se houvesse convertido em vara ele ferro 
contra a virtude, o. nome ·de João nunca tinha dei-
xado d:e lhe insp-irar veneração, e nunca por vontade 
propria daria o martyrio por corô'éf final á gloria do 
Precursor. 

Para o impellir e o precipitar foi necessario, que 
. o odio· espreitasse um instante de delírio, e ousando 
tudo·, não duvidasse ensanguentar os risos, as danças, 
e as festas das horas perdidas de volupia e sensuali-
da·de (2). 

Nanando a pri~ão clq Baptista, e imputando-a ao 
receio do immenso ascendente, que de dia para dia 
Herod€s via alcnnçar ao penitente do deserto, o histo-

(2) Flavio Jeseph-Hist. Ant. I,ib. XVII, cap. 7.0 



riador Josepho descobriu-nos uma das causas da trage-
dia. A outra encontra-se clara no dizer dos tres Evan-
gelistas. 

A ambição, o medo e o rancor deram, pois, as mãos, 
indigitando a viclima. 

D'ahi em diante só se esperava pela occasião; e essa, 
em uma vida desregrada, e cega de vícios, nunca se 
demora para o mal. 

Herodes, escravo das paixões, _podia Tesistir, mas 
não prevalecer. 

Por um lado temia a João, não se julgando seguro 
em quanto elle estivess.e vivo, e a sua voz soasse no 
meio do povo; por outro, abrazava-se no amor de He-
rodias, e pagando-lhe a vergonha e o remorso do cri-
me, em mercês e brind~s., não dependia do seu arbi-
trid rorpper o pacto, e salvar da ·sua ira paciente, mas 
inexoravel, a cabeça do propheta, que tantas vezes a 
fizera tremer, levantando diante do adulterio incestuo-
so o esnectro das iras divinas, e os desprezos e impre-
cações dos homens. ~ . 

Talvez mesmo, que o susto de algum m~tim no po-
vo, admirador ardent~ das virtudes de João. houvesse 
reprimi~o por mais tempo, ·do que esperavahl, a fero-
cidade ~m Herodias, e 'a co placencia no Tetrarcha. 

Em P,m chegou o dia. 
Uma filha, ainda menina, serviu de instrumento das 

vinganças. Como a santidade é stimacla, mas,nãn que-
rida no governo dos maus, a vi~a do B ecursor, ten-
dida em um rap~o de deleite, recompensou os .passos 
lascivos e as posições sensuaes de uma bailarina, ames-
trada ppra esconder entre graças e sorrisos, entre . re-
quebros e grinaldas 'O pensamento de morte, que lhe 
füra insinuado por sua mãe. 

I I 
Celebravam-se os armos de Herodes; e os cortezãos . \ 

convidados ao banquete cercavam o princjpe, não pou-
JJando modo de se lhe tornarem acceitos e agra.d~veis. 
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Os mnnjares, as danças e !JS cantos oftereciam a ca-

da um dos sentidos novas seducções ; e já parecia que 
estava a esgotar-se a taça, quandó a filha de Hero-
dias entrou no baile, levando atraí de si arrebatados 

. os olhos e a isenção de quantos a admiravam. 
Era um prodigio de ligeirez& graciosa, de enlevo; 

e de formosura fascinante ! · 
Ebrio, louco, como todos os que o rodeavam, He-

rodes, nos deslumbramentos ao primeiro jubilo, ergue-
se impetuoso, e jura dar-lhe o que ella pedisse em 
premio, 

A mãe não se acliavà presente. Armado o laço, não 
quizera ferir os usos da nação, tomando parte no fes-
tim, cousa vedada ás mulheres sob pretexto de recato. 

'Pede o que quizeres, exclamava Herodes, e seja 
o que fôr, mesmo a metade do meu reino, está con-
cedido, é teu 1 ' 

Á donzella, cujo seio arfava de cailsaço, e palpitava 
com as animadas commoções dei seu triumpho, desbo-
toll-Se momentaneamente o rubor das faces inflamma-
das, e por um instante pendeu-lhe a formosa fronte 
sobre o peito·. 

É que os labios de rosa, e o coração ainda novo 
no crime, esmoreciam de horror, obrigados a macu-
larem-s-e de sangue. 

Foi-lhe necessario até sahir da sala, para recobrar 
as forças no odio de sua mãe; e só depois que a pre-
yersidade d'ella passou pela serenidade da sua alma, 
alterando-a, é que se atreveu a voltar, e responder: 
'Queró que me deis n'um prato a cabeça de João Ba-
ptista!' " _ 

O Tetrarcha entristeceu-se de a ouvir ; mas o im-
prudente juramento tinha sido publico, e para não s~ 
mostrar fraco perante os convidados, e ao mesmo tem- · 
po para não ultrajar por uma recusa a filh~ da mu-
lher, que tanto amava, ordenou a um elos guardas, 

TOJ\IO li. !j. 



que baixasse .fl prizão, tr m:esse n'umo. snha a ca- ' 
be~.a do :Bapti ta. 

O soldado b deceu, e d crolando o santo ·no seu 
car re,. y lt u ú ' ala traz ndo o en ·an crufmtado · tro-
pbéu qu a fi~4a de H erod s obtirera a instancias de 
sua mãe. 

D 'e te modo cahiu debaixo da e pada de u.trt sica-
ri aquella nobr cab {'a, onc dida em recompen a de 
uma dança t ay rs-e ' irnpla areis de uma mulb.er sem 

ml r nem r ençêL . (1) _ 
Sahend da mor te de eu mestre, o di cipulos de 

João Tieram bu cmr o corpo e sepultaram-o, contando 
dep, is a Je~u.s o que tinha ·acontecido. 

Mas o e pir ito de Herod s, co nsurnmo.do o crime, 
não ficou tranquillo. Os remorsos pers cruiram as suas 
io-ilia:> ·· quando o nome de Christo chegou a9s seus 

ouvidos 1com o panto do prodígios, que obra1'a, o 
t l!'~Dú Jreveloll:. o terror occul t{) da sua alma, dizendo 
aos ~e o r ea am ~ -De cer to é J oão Baptista que 

( 1:) O padre L aHeruai_ld acha pouco facil a ~oncordaucia 
d E'\'au~lista relafi,,a mente á prizão e mor te, ~~ Baptista 
com a nanasão prorana do h i toriador Flavio. Jose'pb·. O au-
clo r hebr:eu não DO> diz q.ne H erodias era mulher ~e Hero-
des q_naDido o E va ngelista a~"'Uram , que o il:rni!o do 'l'e-
trarcha se rbamava Phili ppe? De mais não nos contam os 
Evangelh1 ", que . J oão foi decapitado d u ante o fest.i,m dos 
ano06 de fi_erode, e por i -o na Galiléa,_ ao Ras>O que j~eph 
affinna )Ml,oiitivamenle que o Baplisl'! foi en.:arcerado no cas-
telo de .I)I;tebéronte, a quarenta legl~ d ' aq lia provindia? 

& tes dissen imentm comtudo, como nota o llouto L i'!eheze, 
iio ma:ís a pparenl.e; do que \•erdatleiros . -ão podia Pbili,p-

pe, em R1oma, aonde se acba\'a ajuntar ao seu o, nome de 
Herroe;; ·pei tado pelos oonqni tadores, e conhecido pelo 
relento..<o •epitheto de u Grande?" Quanto ap loga!' da II\Orte 
de R3ptLia, da qual 'o.s;epbo não falia , o qu~ jmpedia H e-
rodei. de ~~neenar o nto, pri meiro em 1Ylachero ute1 e de o 
t o.;;portar depois á Galitéa? Se o· temo r da inlluencid popu-
lar do aw;tero penite te dominava D e;;pirito da T etrarcha, 
ratão de mais P"m unea erder de vú.ta o prezo. 



!H 

resuscitou dos mortos; por isso tantos milagres apre~ 
goam o seu poder.' Outros clampvam: 'É Elias! É pro-
pheta c0mo um dos prophetas!' 

O Tetrarcha, perturbàdo murmurava, porém, com-
sigo: 'Eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este 
d_e quem ouc0 similhantes co usas?' 

CAPITULO DECIMO TERCEIRO. 

lfUI.'I'IPLICAÇÃO DOS CINCO PÃES. JESUS I} PEDRO 
SOBRE AS AGUAS. 

Jesus autem dixit eis: Non habent neoesse 
ire: date illis vos manducare. 

Responderunt ei: Non babemns b1c nisi 
quinque panes, et duos pisces. 

EvANG. SEC.MATTH. CAP. XIV, '1'. 16 e17. 

RECEBENDO a noticia do martyrio de João, o M~ias 
retirou-se do Jogar, aonde estava, e embarcando-se, 
buscou um sitio apartado e solitario; mas- o poío, <m-
vindo isto, vinha das cidades, e hia-o ·segui-ndo a p . 

Quando salfou em terra, na margem de Tiberiade, 
e pizou a terra descrt_a do districto de Dethsaida, já 
o .M-estre encontrou um numeroso con urso, -qu es-
perava, e compadecendo-se, curou o enfermos, en-
sinou' os sãos. 

Sobre a tarde chegaram- e os discípulos a eii • ' 
disseram-lhe: '0 lagar é deshabitad a hora 0orre 

~ t~ 
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adiantada. Deixa bir essa gente para que passe ás al-
deias, e compre de co~er.' 

.Cbristo respondeu: ' Não .tem necessidade de h ir: 
da e-lhe vós outros o alimento.'- 'Como ? replicaram. 
Será preciso que levemos duzentos dinheiros para lhes 
comprar pão, que chegue:-'Quantos tendes? disse 
Jesus. Ide e Yede! ' 

Depois de examinarem, tornararil, dizendo: 'Cinco 
pães, e dous peixes!' 

'Trazei-os cá,' insistiu o Mestre. 
E do cume do monte, aonde subira e se assentúra · 

com os Apostolos, correndo a vista pela mullidão de 
cinco mil pessoas, que a sêde ela palavra distrahira dos 
estímulos das necessidades corporeas·1 disse: 'Man-
dae-os recostar na relva!' 

As~im 1 se fez, ,e todos se separaram em ranchos de 
cem, e cento e cincoenta. 

Então: o Salvador, tomando os cinco pães e os dous 
peixes, cl>m os olhos no céu, abençoou e partiu-as pães, 
dando-os aos discípulos para os distribuíre~, e repar-
tiu tamb1em os peixes. · 

Todos comeram e ficaram satisfeitos; e d que so-
bejou ]ey~ntaram-se doie cestos cheios. O I ovo as-
sombradq i'epetia: ' Este é \ erdadeiramente ·o pro-
vheta, que devia vir ao mundb ! ' 

Por estas -e outras vozes que' lhes arrancava a ad-
miração 1lo milagre presenciado, receia, do Jesus q11e 
aquella gente, em algum tumulto, o aoclamasse rei~ 
mandou aos discípulos, que se -embarcassem, c adiante 
d' elle atrrvessassem para Capha~naum, na outra banda 
do lago, em quanto nãG despedia a ultidão, c não 
se -retirara só ao monte para orar, o que praticou. 

Descc9, entretanto, a noute, cerrou-se o csc~ro, e 
as ondas principiaram a crescer e a empolar-se por 
causa do Yénto rijo, que soprava. 

A barea, em que vinham os discípulos, ravega.va, 



53 
combatendo com o mar ·; e tendo-se adiantado vinte 
e cinco, ou trinta estadias, viram os de dentro a Je-
sus, andando sobre as aguas, e aproximando-se, o'que 
os atemorisou muito. 

Mas elle, percebendo o seu pavor, disse-lhes: 'Sou 
eu; não receieis l' 

Quando succedeu isto seria a quarta vigília da nou-
te, ou tres horas da madrugada. 

Pedro, animando-se, respondeu então: 'Senhor, se 
és tu, manda que vá ter comtigo por cima das ondas!' 
Christo redargui u : ' V em l' 

Descendo o Apostolo do barco, hia caminhando so-
bre as vagas, quando se assustou com a furia do ven-
to; e faltando-lhe a· fé, faltou-lhe tambem ao mesmo 
tempo a resistenciad a agua debaixo dos pés, sentin-
do-se quasi submergido, e gritando : 'Senhor, salva-,, , me. 

Estendendo a mão, lesus tomou-o logo por ella, e 
o reprehendeu, dizendo : 'Homem de pouca fé, por 
que duvidaste?' 

Entraram então ambos, e apenas se assentaram so-
cegou o vento, e os que estavam, e viram o prodígio, 
acudiram a adorai-o, exclamando : 'Em verdade, que 
és o Filho de Deus l' 

Depois d~ passarem para a outra banda, saltaram 
em terra, e encaminharam-se direitos a GenesareLh ('l ). 

(1) Observam aqui os ~nterpretes algnma difficuldade, por-
_que se um dos Evangelistas diz que os Apostolos, embarcan-
do, foram ll Capharnaum, outro faz aportar a barca a Ge ne-
sareth. Entretanto concordam todos, em que Jesus foi ao ..-
dous lagares, que eram proximos. Os interpretes dividem-se, 
discorrendo sobre qual d'elles visitou primeiro. Já se vé, que 
o litigio merece pouco. as honras da larga polemica, a que 

-tem servido de motivo. 





LIVRO QIJA.RTO. 

VIDA DE JESUS~ CHRISTO. 
VIDA EVANGELICA. 
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VI DA DE JESUS CII UISTO. 

SEGUNDA EPOCIIA. 

DA SEGUNDA ATÉ Á ULTIMA PASCOA. 

CAPITULO PRIMEIRO. 

O PÃO DO CÉt; . 

Pauis enim Dei est, qui de crelo descen-
clit, et clat vitam mundo. 

EvANGo SEC. JoAN. CAP. VJ, v. 33. 

No dia seguinte, o povo que se achava da outra ban-
da do mar, advertindo que não tinha estado outro bote 
em Bethsaida senão o que levára os discípulos, e que 
estes tinham partido sem o Mestre, e· sabendo, depois, 
pelos barqueiros de Tiberiade, que no sitio aonde se 
obrára o milfJgre da multiplicação dos pães, nem Je-. 
sus, nem os Apostolos se encontravam, embarcaram-
se. nos . bateis que lhes .trouxeram a noticia, e vieram 
at~ Caphurna~tm, buscando a Christo. · 

Assim que o clesctilbriram, disseram-lhe ; ':Mestr.e~ 
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quando chegaste aqui?' Mas o Salvador, querendo-os 
doutrinar, replicou: 'Em verdade vos digo, qué não 
me procuraes pelos milagres que vistes, mas porque 
çomestes dos pães, e ficastes fartos. Trabalhae de hoje 
em <liante, não pelo alimento, que se acaba, mas pela 
substancia, que .dura etern·amente; e essa, o Filho do 
Homem vol-a dará; porque n'elle imprimiu Deus Pa-
dre o sêllo do seu poder.' 

Disseram elles então: '0 que faremos para nos ajus-
tarmos pelas obras de Deus?' 

' A obra de Deus é crerdes n' Aquelle, que vos foi 
enviado!' 

Insistiram ainda, perguntando : 'l\ias que milagre 
fazes tu para que nós, vendo-e, acreditemos ? Aonde 
estão as ruas obras? Nossos paes comeram o manná 
no desertp, ' segundo está escripto. Deu-lhes o Senhor 
o pão do céu.' 

Jesus respondeu: 'Com certeza vos affirmo, que 
Moysés n'ão vos deu o pão do céu, mas meu Pae é . . . I 
quem vos dá o verdadeiro ; porque o pão ~e Deus é 
O· que de~ceu. de cima para dar a vida ao n;'{ndo.' 

Então pediram elles ao Senhor, que lhes de se sem-
pre d' este pão I 
_ Christo redarguiu: 'Eu sou· o pão da vida: e os 
que :Ue procuram nunca ter~o fome, assim como nun-
ca terão l

1
>êde os que me crerem com viya fé. Mas\ já 

'\'oi-o dis~e: vistes-me, e não acreditastes ! Desci \lo 
c~ü, não para fazer a minha vontade, mds a de quem 
me enviou, e é da vontade de meu Pae, que eu não 
perca nerp um só do~ que foram confiados ao meu cui-
dado parf1 o resuscitarem no ultimo dia.'· . 

Os judeus murmuravam por lhe terem ouvfdo: 'Eu 
sou o pão da vida, que desci do -céu,' exclamando en-
tre si: 'fÔrventura elle não é Jesus,· filho de José,_ e 
não lhe (:onheccmos nós o pae ê a mãe? Como ~1z, 
· póis, qu -desceu do céu?' 
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O Salvador, descortinando u duvida e a doblez dus 
seus pensamentos, voltou-se, e disse: ' Não murmu-
reis I Ninguem pode vir para mim, se o Pae, que me 
enviou, o não trom.çr; e eu o resuscitarei no ultimo 
dia. Está escripto nos prophetus, que todos serão en-
sinados por Deus. Por isso os que ouüram e apren-
deram me buscam. Em verdade vos digo: Quem crer 
em mim, tem segura a vida eterna. Sou o pão da vi-
da. Vossos paes comeram o manná no deserto, e mor-
reram: Aqui está o pão, que desceu do céu, e· qu~m 
d' elle comer, não morrerá.' 

Os judeus continuaram, porém, a disputar entre si, 
dizendo confundidos : 'Como pode este dar-nos da sua 
carne?' 

Então Jesus os atalhou, e exclamou: 'Com verdade 
asseguro, que se não comerdes da carne, e não beber-
des do sangue do Filho do Homem, nunca terei a_ 
vida; pois o que come da minha carne, e bebe do meu 
sangue, fica em mim, e eu com elle.' 

1\fuitos dos discípulos, que o escutavam na "ynago-
ga, suspensos obsenaram murmurando: 'Duro é este 
discurso; quem o pode ouvir?'. Penetrando o seu en-
leio, perguntou-lhes Jesus: 'Escandalisa-yos . O que -
será quando virdes subir o Filho do Homem para o 
Jogar, em que primeiro estava? (f) O que riv-ifica é 
o espírito; a carne de nada séne. As palanas, que 
proferi são de espírito e de rida. i\Ia entre nó yej 
alguns, que não me acreditam ! ' . 

N' esta reprehensão alludia a muito , que sabia se-
i·em tíbios na fé; desde o prinçipio conhecia o des-
crentes, e o disci pulo que devia entregai-o · por i ·so 

( 1) O gue será se vi1·de~ Sttàir o Filho do H om em pam. o 
logar em que p1' Ímei1·o estava? O que ia1,1ifica: Se não acre · 
ditaes em comer da minha càrne. em qu~nto estou comvosco 
o que succederá, quando m~ virdes ·subir aos céus? É a ex-
plicasão dada a este passo por 1. Arnaud. 
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disse: 'Tenho-vos ensinadb, que ninguem pode vir pa-
ra mim, se por meu Pae lhe não fôr conc~did9!' (2) 

Desde ali muitos dos ouvintes tornaram para Uaz, 
e deixaram de o acompanhar .; e reparando n~isto é 
que Jesus perguntou aos doze Apostolos : ' Quereis 
tambem retirar-vos?' Simão Pedro respondeu : 'Se-
nhor, para quem havemos nós de hir? Tens a palavra 
da vida eterna ; e nós cremos e temos con-hecido que 
és o Christo, Filho de Deus.' 

Jesus então redarghiu·:, 'Não vos escolhi a todos 
doze? E com tudo um de vós é um dernonio ! ' 
, Dizia· isto poi' Judas Iscariote-, filho de Simão, que, 

eleito entre os doze, o havia ·de ven'der ~3): 

.(2) Tenho-vos ensinado, que ningttem pode vi1· pai-ci. mim, 
se po1· mett1 Pae lhe não f4r concedido·. Está incluído n 'estas 
palav\as o mysterip da Predestinação. A elle se refere S. 'Pau-
lo, exclam;,mdo: O profundi~ade !los thesou rd~ da sciencia e 
da sabedoria divina l Como são in com pr~hensiveis os seus jui-
zos, e impt(netraveis os seus ·caminhos l A incredulidade dus 
hebreus foi. a salvação das gentes. A vocação di ina, mise-
ricordiosa ·. ~empre, · operou sobre os incredu los, para que nin-
guem ee af!plaudisse da sna crença e das suas virtt des, e s6 
brilhasse a completa manifestação do poder e da' gloria de 
Deus . - Lacheze-VmA 'nEJEsus CHRÍSTO. 1 , 

(3) Jesus C h ris to a Ilude por di v1ersas v~zes, e:m occasiões 
solemnes, :,i traição do discípulo, que o ha'via de entrf gar. 
A mansidão e"piedade do Mestr e mostra chorar a ovelha"Per-
clida, e offerecendo-lhe aqui mebmo o meio de voltar atraz, 
parece adv·1~rtil-a . • 

\ ' 



CAPITULO SEGUNDO. 

A PURBZA DO CORAÇÃO. 

In va num autem me col unt, docentes do-
ctrinas et pr'mcepta hominum. 

EvANG. s:&c. Luc. cAP. VII, v. 7. 

DEPOIS do que aconteceu, Jesus, sabendo que os ju-
deus macbinnvam a sua morte, não quiz entrar nas 
terras d' elles, e não sabia da Galilén. 

1\ins os phariseus é alguns escribas, chegados de Je-
. rusalem, vieram procurai-o ; e vendo-o á meza disse-
ram-lhe: 'l'orque desprezam os teus discipulos a tra-
dição dos antigos, não lavando as mãos, quando co-
mem pão?' Notavam isto, pó r ser o uso constante da 
sua seita, e em geral de todos os judeus, repelirem 
maitns vezes as oblações durante a comida, pratican-
do o mesmo costume a respeito das taças, dos vasos 
de metal, e dos proprios· leitos. 

Cbristo não o ignorava; mas determinou reprimir-
lhes o orgulho, mostrando que mais valem aos olhos 
de Deus as boas intenções, que a affectada austeridade 
dos actos exteriores da religião. Respondendo, pois, á 
interrogação, senriu-se de outra pergunta contra os fa-
naticos das purificações lustraes: 'E vós tambem, obser-
vou elle, por que transgredis o mandamento de Deus 
com a vossa tradição ? Não disse o Senhor : Honra a 
teu. pae e a tua mãe ; e o que os amaldiçoar morra 
para sempre? Por que ensinaes que basta dizer a seu 
pae, ou a sua mãe: A offerta que faço ao Eterno te 
seja proveitosa ! - dando-o logo por dispensado das 
obrigações e respeitos filiaes, c tornando yão o manda-
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mento pelas tradições? Hypocritas, hem prophetisou 
Isa ías de vós, quando _disse: <<Este povo honra-me 
com a bôca, mas o seu c!)raçuo está fonge de mim ; 
porque ensinar preceitos, qu·e vem dos hpmens, não 
é honrar ... me. >> Deixaes o mandamento por cumprir, 
e veneraes escrupulosamente a tradição, lavando jar-
ros e copos, e outras cousas similhantes l, 

Os phariseus acolhiam com animo doloso estas se-
veras lições; mas Jesus, que os conhecia, e que em 
mais de uma occ.asião os compara aos sepulchros, caia-
dos por fóra, e por dentro chei?s de corrupção, cha-
mando a si as turbas, que o seguiam sempre, mais de 
perto, ou mais de longe, exclamou: 'Ouvi, e atten-
dei ! O que entra pela bôca não é o que faz immuu-
do o homem ; mas sim o que sabe da bôca.' 

Eolão 1 aproximaram-se os discípulos, e disseram: 
'Sabes que os phariseus ficaram escandalisaclos de te 
ouvirem'(' O Salvador, redarguiu. para os conyencer 
e,tranquillisar: '-As plantas que meu Pae Celestial não 
plantou serão arrancadas pela raiz. Deixa e os clamar l 
Cegos são, e cooductores de cegos; c uns g ·ando uos 
outros, ambos hiruo cahir ao barranco.' 

lHas Pfclro, não percebendo, atalhou: 'Exp icà essa 
parahola.' . ·· 

'Tambem ainda eslaes sem intelligencia? acudÍf Je-
sus. Não

1 

comprehendeis, que as cou~s \que sabe~ da 
bôca, partem do coração, e con'tammam o homem? 
Porque do coração é que surgem os maus pensamen::: 
tos, os Iwmicidios, os adulterios, as devassidões, os 
furtos, Oil falsos testemunhos, e as blosphemias; e to-
dos estes pc~cados tornam o liomcm immundo, e não 
o comer sem Jayar us mãos.' ' 

E vol~ando-sc para os bypocrilas cujas murmura-
ções adi,, inhava, ergueu a voz, e. começou a admoes-
1:al·os : '.,Ai de vós, phariseus, que pagues o dizimo da 

~ hortelã r da arruda',. e de toda o especie de bervas, 
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calcando aos pés a justiça e o amor de Deus! Alim...: 
pacs o que está por fóra do yaso e do prato ; mas o 
vosso interior está cheio de maldade e de cubiça ! Ai 
de vós, phariseus, que nas synagogas prezaes as pri-
meiras cadeiras, e desejaes por soberba, que vos sau-
dem nas praças ! Sois como os sepulchros, que não 
apparecem, e que os homens pisam por cima sem os 
conhecerem.' 

Um dos escribas, menos dissimulado, ou mais re-
hemente, interrompeu aqui Jesus, dizendo: 'l\Iestre, 
fallando assim ' tambem nos affronlas. I 

Christo replicou: 'Ai de YÓS tambem, doutores da 
lei ! Carregues os homens de obrigações, com que não 
podem, e nem com um dedo lhes alliYiaes o pezo. Ai 
de vós, que levantaes sepulchros aos Proph.etas, sendo 
rossos paes quem os matou! E bem áttestaes as obras 
da vossa geraçâo; porque· elles mataram, e yós edifi-
caes os sepukhros. Por isso a sabedoria diíina disse: 
Mandar-lhes-hei Prophetas e Apostolo~, e a uns darão 
a morte, e aos outros hão de persegmr, para que se 
peça conta a esta raça do sangue de todos os Justos 
derramado desde o principio do mundo; desde o san-
gue de Abel até ao de Zacharias, ferido entre o Tem-
plo e o altar. Sim; eu vol-o protesto ! Esta geração 
responderá por elle ! I 

'Doutores da lei, ai de YÓS ! Depois de terdes usur-
pado a chave da scie~cia, nem entrastes, nem deixas-
tes entrar os que Yínham I ' 

Como os tratasse com tanto rigor, principiaram o 
phariseus e escribas a apertai-o com instancias fortes, 
tentando suffocal-o ·na multidão das objecções propos-
tas ; mas todas as ciladas sahiram rãs. -

A divina sabedoria depressa os confundiu , yoltando 
contra elles os proprios laços, e necrnndo-lhes o que 
suspirayam - meia palauu só que senit'se de pret x-
lo para aceusurem a Christo de delicio. 
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N 'esta contestação Je Jesus com os hypocritas a 
mansidão habitual do 1.\lestre converte-se em rrspere-
za; as suas palanas flagellam a seita vaidosa, e a scien-
cia falsa dos escribas c phariseus. Lembrando-lhes o 
sangue innocente dos Prophetas, derramado por culpa 
sua, Christo deixa antever o sacrifício do Filho do 
Homem, mas adverte que a geração, á qual falia, pa-
gará os crimes e as crueldades das .outras. 

E a sim aconteceu. A geração ingrata, quB viu o 
Salvador, e o ouviu, foi castigada com o ultimo·cerco 
de Jerusalem pelos romanos. No tempo d'elle, é que 
a seita dos Zeladores, assassinou entre o vastibulo e 
o altar do Templo a Zacharias, filho de Baracb, cum-
prindo, sem o saber, a prophecia de Christo, quando 
chama a testemunho desde o sangue de Abel ·até ao 
do ~lti~o justo (1). 

(1) Plav. J<>5epb . de bel/o judaico, cap. XIX. 



CAPITULO TERCEIRO. 

A CAN.ANÉA. o sunbo-J\WDO. ós SETE P1Es. 

Ipse autem respondens uit: No11 s'um inis-
sus nisi ad oves, qure perierunt domlls Is-
rael. 

. EVANG, SEC, MA1'TH . . CAP. XV, v. 24. 

LEVANTANDO-SE do sitio, aonde succedeu o que aca"' 
ba de referir-se, dirigiu-se Christo aos Jogares de T)'l'o 
e de Sidoni:a; e um dia que entrou em uma éasa, de-
sejando que ninguem o soubesse, nllo pôde occultar-
se tanto, que uma mulher cananéa, cuja filha estava 
possessa, mal lhe constou achar-se Jesus na sua ter-
ra, não corresse para elle, e lançando-se-lhe aos pés, 
não gritasse ! ' Senhor ! Filhõ de David I compadece-
te de mim; tenho minha filha miseravelmente ator-
mentada peld espírito ·maligno.' 
· Christo não lhe respondeu palavra ; e os discípulos 

pediam .... lhe que a despedisse! porque vinha bradando 
a traz. 

O Salvador retorquiu: 'Não fui enviado senão para 
as ovelhas que pereceram da · casa de Israel.' Entre-
tanto, a mulher adorou-o, clamando: 'Vaiei-me, Se-
nhor!' 

Jesus replicou: 'Deixa que primeiro se saciem os 
filhos ; porque não é justo pegar no pão, que é d' el-
les, e deita l-o aos cães.' 

Por estas expressões alludia ú nação, de que era 
natural a affiicta mãe, pagã de crença, e syro-pheni-:-
cia de , origem, inculrendo não ser louvayel conceder 
a graça e a misericordia aos cegos da idolatria, em 

'J.'0:'\10 li. o 



66 
quanto os que Jehovah tinha. adoplado desde Abra-
hum . e Jacob, padecessem, o preoisassem de remedio. 

Mas a cananéa, humilde do coração, e fo;:te na sua 
· fé, redarguiu: 'Assim é, SenhOI'; porém os cachorri-
nhos debaixo da meza tambem apanham as migalhas, 
que ficam dos meninos.' 

Mulher, observ~u então o Christo, grande é a tua 
fé. Por esta palavra, que disseste, vae, que o demo-
nio já sahiu do corpo de tua filha.' Ella creu, e en-
trando em casa, achou a menina deitada, c livre do 
espírito das trevas. 

Retirando-se d'aquelle Jogar, o Mestre deixou o.ter-
mo dó districto de Tyro, o por Sidonia desceu ao lon-
go do mar de Galiléa, atravessando. o territorio da De-. 
capole. Subindo, dep.ois, a um monte, concorreu a ou-
vil-o grande multidão, trazendo comsigo mudos, ce-
·gos, coxos, e muitos enfermos, os quaes ajoelhando-se 
diante do ~5alvador, erguiam-se curados. 

Toda aquella gente vendo andar os coxos, ouvindo 
fallar os ffil~dos; e observando os cegos com 1vista, ad-
mirava-se do poder de Jestts, e engrandecia. o Deus 
de Israel. . 

Apresentaram-lhe entre outros doentes um surào-
JDU:do, rogando que lhe itiJpozesse as mãos e o- saras-
se: então o Messias, tirando-o do meio do povo, e le-
vando-o de: parte, metteu-lhe os dedos nos ouvido~, e 
ungindo-lh

1
e a língua, alçou os oll~os ao éu, deu ÚfU 

suspiro, e \disse-lhe : - Ephphetha t - que significa : 
abre-te! 

No mesJ
1
no instante abriram-se-lhe os ouvidos, e 

soltou-se-lhe . a língua, principiando a falia r expedita-
mente. Te9do-o curado assim, ordenou-lhe Jesus, que 
a Ftinguem o dissesse; mas quanto mais o prohibia, 
mais os qur deviam a saude aos seus milagres, publi-
cavam a virtude n' elle manifestada pelo céu. ~ · 

Christo p.emorou~se algum tempo ali, e a multidão 



t!l'll constante n acompélnhnl-o; de sorte que, chaman· 
do os discípulos, disse-lhes o Mestre: 'Compadeço-me 
d' estas gentes, porque ha tres diàs, que me seguem, 
e não acham de comer. Não hei de despedi l-os em 
jejum; não succeda, que me desfalleçam corri o can-
saço do oàtninho.' 

Responderam os discípulos: 'N' este deserto camo 
encontraremos pão para fartar · essa immefisidade de 
povo?' · 

Subia o numero dos que estavam em Volta do Sal-
' 'ador a quatro mil, e segundo a razão humana a ob-
jecção dos Apostolos tinha todo o fundamento, Mas Je ... 
sus' sem a destruir directamente' conten.ton-sé etn 
perguntar: ' Quantos pães ha? '-'Sete, replicaram, 
e alguns peixes péquenos.' 

Mandando elle então recostar o povo na h erva, co- · 
mo na solidão de Bethsaida, tomou os sete pães e os 
peixes, e dando graças partiu-os, e entregou-os a0s 
discípulos, que os distribuiram. Chegou para todos, 
e sobejaram, além do necessario, sete alcofas cheias. 

Depoi$ d' este milagre despediu o povo, e entrando 
logo em uma barca, passou os limites de Magedan, ou 
Dalmanutha, si tua da ao occidente do lago · de Genesa-
reth, para o meio .. dia, nas extremas da tribu de Ne-
phtali. 

Se não desejasse poupar-se aos encontros do po-
vo, de certo, vindo' de Siclonia, que lhe ficava ao nor-
te, poderia fazer a jornada por terra com mais facili-
dade. 

A versão grega de S. Matheus, e muitos ex_cmpla-
res na mesma lingua de S. Marcos, indicam 1\iagdala, 
como o Jogar aonde Christo se acolheu depois do mi-
lagre da multiplicaç.ão dos sete pães ; e como esta po-
vdação era proxima de Tiberiade, cidade .florescente 
nos tempos evangelicos, nada mais natural do que a 
presença dos phariseus e sadduceus em ambas, e a 

~ * 
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tentatão preparnda para ex erimentnrem o alrador, 
quand Ihe ed.iram qa fhes · nlcrum miJao-r ! 

om já referim ~ C i a tão in idio a roo-atira que 
Mestre, arrnn :ando um profund u~piro do intimo 

·•l"alma. del! ~ ta. re ·p ta admin1el: 'Quando a nou-
te .em <ilii do dízeis ó : hayerá tempo sereno, por-
que s arreb 8 do ·éu mo~tram pureza: e de manhã, 
aocre- ntne~ .: hoi :reb ntará tormenta, porque o céu 
e c:obre ,(\ um a ·e:rmelhado ~rde ... Snbei conhe-

eer que progno tica o aspecto do céu, e não ois 
capaz de erceber os ~ignaes dos tempos? E ta ge-
ra.çt'1o pre e:rsa pede-me prodigio , ma não verâ ne-
nhum: 

.Ree ndo usar do seu poder diante dos h pocri-
ta.. nunca !luridou porém ser ir-se d' elle em benefi-
cio o' ~ctos, consolando os desgraçado , e per ua-
dindo o~ que d _ejaram , ber. 

\ 

\ 
I 



CAPITULO QUARTO. 

A HYPOG.IUSIA DOS PIIARISEUS. O CÉGO DE BETHS.AIDA. 
A PENITENCIA. 

Tunc intellexerunt, quia non. díxerit ca -
vendum à fermento panum, sed à doctri-
na pharisreorum, et sadducreorum. 

·EVANG. sEc . MATTH. caP. XVI, v. 12. 

ATRAVESSANDO o lago de Genesareth, do meio:..dia 
para 9 norte, Christo partiu de 1\iagedan, e fallando 
aos discípulos, que se tinham esquecido de trazer pão, 
dissé-Ihes: ' Guardae-vos de fermento dos pbariseus e 
dos sadduceus ! • 

Era tanta a gente [). roda d'elle, que se atropella-
vam uns aos outros; e os Apostol0s, tomando em sen-
tido natural as palavras do Mestre, discorriam entre 
si, e diziam: ' É· que não trouxemos pão l ' · 

-Lendo no seu pensah1ento acudiu então J e. us : Ho-
mens de pouca fé, estaes contando com vosc-o se tendes, 
ou não tendes pão? Ainda. não comprebendeis • Ten-
_des olhos e não vedes? Os yossos omidos não OUíem? 
Não vos lembraes? Quando part.i cinco pães par a cin- , 
co ' mil, quantos cestos levanta tes cheios de ~obejos '? ' 
Responderam elles: 'Doze!· E q!!_ando parti sete pães 
para 'quatro mil, quantos cestos foram . • Replicaram 
elles ; 'Sete! • E não entendeis ainda que não era ~lo 
pão, que vos disse: Guardae-vos do fermento do~ ba-
riseus e sadduceus ?' 

Então perceberam) que alludia á doufríua -orr m-
pida das duas seitas mais seguidas. 

Como c.hegassem a Bethsaida, que fi a ,a u ·:.uni-
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nho, antes de Cesaréa de Philippe tamhem chamada 
Paneas, apresentaram-lhe um cégo, supplicando-lhe 
que o tocasse. Pegando na inão ao enfermo, e levan-
do-o p&rD. fóra da <lldeia, Christo applicou-lhe a sali-

, va nos olhos, impoz-lhe as mãos, e perguntou-lhe se 
via alguma cousa. 

O cégo respondeu : ' Vejo os homens, como arvo-
res, a andarem.' Depois, tornou a impor-lhe as mão~ 
sobre as palpebras, e ·eJle ,principiou a ver, e ficou são, 
distinguindo perfeitamente os objectos. 

Despedindo-o, disse-lhe : 'Vae para tt~a casa, e se 
entrares na aldeia,. não o digas a ninguem.' 

Por este tempo foi que Poncio Pilatos, procurador 
da Judéa, pelos romanos, q_uerenqo psurpar Q~ ,tqesou-. 
ros d9 Templo de Jerusalem, e appliçal~o~ h ebr;:l~ pu-, 
blioas ~a província, enfadado com a jactancia qos bc.., 
breus, e resejoso qe os punir, menosprezando as sua~ 
erenças, mandou levantar a estatu~ do imperador den-. 
tro do sa~rado recinto, ordennndo aos sacerdotes, que 
não susp~mdessem es sacrificios, apezar da profapagão. 

Achavam-se então -na casa do · Senhor o,s Galjleos 
com as ~jctimas,. q~e ~i ham offcrtar, e sofrrendo de 
rna11 anuno a vwlenc1a dos pagãos , soltararh-se em 
olamor.es, !:J passando das' voz s ás .acções, c~oaram 
a imprec9ção pela força, pondo..,se em aberta rf)si&ten-
cia GOntra as orden& de Pila,tos. . \ 

O resultado ·da ·temeraria emp e~a Sfll)u qual d ,viÇl 
esperar-sr. Os ~ol·qados acudiram,1 fl o sa ,gue dos in-
felizes çorreu junto das aras çom o sangue do~ holo-
oa,ust9s, eont~nlluqos. cleba~xo da ameaça das lança,~ e 
espadas! · . 

. Este escandalo, qne deu brado., até foi ~ÇlCOfdav díl 
indifferença o Tetrarcha Herocles, que SI} queiX:Q\1 irw.-
tilmente; e engro~~ado pelo odio religios0 e pel~ im-
paciencia do jugo estrangeivo, clepr(:lssa o~egou a to-: 
do os ar1gulos elo paiz~ ' 

\ 



Christo soube-o perto. de Bethsaida, por alguns qu'll 
tinham assistido á tragedia, ou que haviam recebido 
exacta informação. 

Depois de os escutar, disse-lhes: 'Julgues aquelles. 
maiores peccadores que os outros Galileos, porque pa-
deceram morte cruel? Não. Eu vol-o declaro. Se não . 
fizerdes penitencio, todos assim acabareis. Cuidaes que 
os dezoito que ficaram debaixo· das ruínas da torre de 
Siloe eram peiores do que os outros moradores de Je-
rusalem ? Desenganae-vos ! Se vos não arrependerdes 
todos correreis a mesma sorte.' 

·E juntando logo a parabola, a viva imagem do en-
sino, accrescentoú: 'Um homem tinha uma figueira 
plantada na sua, vinha ; e quando f0i a colher o fru-
cto, não o achou ; e .disse ao cultivador : tres annos 
ha, que venho a esta figueira para apanhar 'a fructa, 
c não a encontro ; corta-a pelo p6. De que serve ter . 
com ella ainda occupada a terra? Mas o outro, redar-
guiu : Senhor, deixa-a mais este anno, que eu a ca-
varei em roda e a estrumarei; se com isto produzir, 
·bem! senão, estás sempre a tempo de a· cortar.' 

O sentido da figura é facil. Na figueira represen-
ta-se a J udéa; e os tres annos são os da missão evan-
gelica do Messias, durante os quaes devia esperar-se 
copiosa colheita; mas, em Jogar d' ella, ·viu~se a esteri-
lidade e não a ahundancia. 

A arvore, · se depois de tão bem. tratada, ficou ma-
ninha, é claro que i:nereceu ser cortada e lançada ao · 
fogo ; mas, por especial misericordw, concedeu-se ... Jhe 
'Outro anno mais, o da prégação dos Apostolos. 

Findo este, e .sem proveito, encheu-se a medida;· 
tronco e raizes foram arrancados, e os ramos disper-
sos pela face da terra, . anuunciancl.o ao niundo o sett 
Cl'Íme, e a terrível expiação, que o assignalou! 
· Eis o que significa litteralmente a parahola, que os 

ouvidos, gtte não ottviam, de uma gente . endurecida, 
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escutaram, sem a despertarem elo pezado somno,· em 
que se obstinava. 

Mal previam então as orgulhosas seitas, predomi-
JJantes na J udéa, que a espada da justiça estava meia 
tirada já, e que, nos seus dias ainda, veriam consum-
mada em tristes ruínas a terrível figura, suscitada pelo 
Salvador! · 

Mal cuidavam, que desde a trogedia do Golgotha 
até á queda de Jerusalem, e á dispersão. de seus fi-
lhos, os annos e.tribulados apenas hqviam de mediar 
curtos como dias ! 

Deus andava uo meio d' elles, chamando-os, e ad-
vertindõ..,os, e na ceguei~a da soberba viravam-lhe as 
costas, e não o queriam conhecer, porqQe não trazia as 
pompa~ e o carro triumphante de um conquistador ! 

Tinham sonhado, no abatimento da escravidão, com 
as grandezas eclipsadas de David e Salomão, imaginan-
do que o r~ino de Deus, promettido a seus paes, e l:l 

Redempçuo assegurada, eram a renascençu da gloria 
e do poder terr.estre, e não a renovação espjritual do 
mundo! 
~ , Quem l~7s dissesse, que do madeir~ affrol\toso da 
cruz pende~·w a salvação b\unana, e havw de Iexantar-
se a sociedade moderQa, o que odia excitar senão es-
carneo e zqmbaria? 

Mesmo \)rost-rados, não permanece a s.ua ?bseca?o 
além dos seculos, e não aguardam sem ~tna, e sem 

r d I , . . a' ·altar, os tempos consumma os, e o curnp 1mento as 
prophecias já selladas no livro do passado ? 

· · Olhando para elles com os olhos de misericordia do 
seu infinitq amor, Jesus, debalde os aviaa. Perante o 
preconceito, que os leva a imputarem ã justa punição 
do crime as grandes infelicidades da vida, e a ~uppo
rem sempre culpados os que mais padecem, o Mestre 
observa-lhes, que o rigor por alcançar os' primeiros, 
pão absolve . os segundos. 
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A pacicncia divina temporisa cGm clles; e se a tre-

va se nuo romper, e as lagrimas da penitencia não cor-
rerem, o castigo ba de feril-os ; c maior, e mais es-
trondoso, porque não se limitará á perda de a·lguns 
homens, mas á queda e destruição de um povo intéiro! 

A torre de Siloe, cahindo, esmagou dezoito victi-
mas. Jerusalem, succumbindo, levar{), comsigo milhões 
de vidas, cortadas a ferro e fogo, pasto de todos os 
flagcllos reunidos- a peste, a fome, c a guerra ! 

• 

CAPITULO ·QUlNTO . 

.FUNDAMENTOS DA IGREJA . O llfAll .OE GALlLÉA . 

Respondens autern Je&us, dixit ei: Bea· 
tus es Simon Barjona: quia caro, et san" · 
guis non revelavit tibi, sed Pater meus, 
qui in coelis est. 

l 
EvANG. sEc. MAl"l'H, CAP . XVI, v.17. 

DE Bethsaida veiu Jesus mais para o norte da Ga-
liléa, e começou a visitar as povoaçõee situadas nas vi-
sl.nhanças de Cesaréa de Philippe. 

Estando ·orando, achavam-se com elle só os seus dis-
cípulos, e perguntou-lhes de repente : ' Quem dizem 
os homens que sou eu?' 

Replicaram: 'Uns que ês João Baptista, outros Elias, 
e outros Jeremias, ou algum dos Prophetas.' Insistiu 
íJ.inda Jesus: 'E vós quem dizcis que soll?' 



I 

Pedro respondeu : 'És o Christo, Filho de Deus 
vivo. 

Então disse o 1\Iestre : 'Beri1aventurado fos te, Si-
mão, filho de João; porque não é a carne e o sangue · 
quem t' o revelou, mas·sim meu Pae, que está nos 'céus. 
E;tambem te digo, que tu és Pedro, e que sobre esta 
pedra edificarei a minha Igreja;. e as portas do infer-
no nunca prevalecerão contra ella. Eu te darei as cha-
\es do reino. dos céus. E tudo o que ligares sobre a 
terra, será ligado nos céus ; e o que desatares n 'este 
mundo, será desatado no outro.' 

Acabando de proferir estas palavras mandou aos dis-
cípulos que não dissessem a ninguem que elle m•a Je-
sus Cbristo ; e declarou-lhes ser necessario, .que o Fi-
lho do Homem padecesse; rejeitado pelos anciãos, pe-
Jos príncipes dos sacerdotes e escribas , para depois de 
morto por elles resuscitar ao terceiro dia. 

Então Pedro, tomapdo-o de parte, principiou a in-
crepal-o, exclamando : ' Deus tal não permitta. Isso 
ha de supceder comtigo ! ' \ 

l\ifls o Mestre, virando-se; e olhando pare os Apos-
tolos, repelliu a Pedro, dizendo : ' Tira- te Cla minha 
presença, Satanaz, que me escandali sas ; por'que não 
tens gosto das cousas que são de Deus, mas sim das 
cousas que são elos homens. 

E cha1nando o povo e os discípulos f aliou-lhes A' es-
te mo~o 1 ' Se alguem me quer seguir, ne~ue-se ~ si 
mesmo, tome a sua cruz e venha apoz , 11n : pois o 
crue dese.)ar salvar a alma ha de perdcl-a; mas ó que 
perder a vida por amor de mim e do Evaogelho, sal-
vul-a-ha .1 

'O qne arrovcitará ao homem ganhar o mundo in-
teiro, e perd r a alma : ou o que pod? da1' em troca 
d' clla? N 'esta geração adullera c pcccadotw, se ttlgucm 
se cnvcrgonlwr de mim c das miuhus palnnas, ~um
bem o Filhv do Homem se ouvergonhul'ú d' cl lo, quun-



do yier na gloria de i eu Pae, acompanhado d anjO<ii. 
E em rerdade \'OS digo : Dos que e tão aqui algun: 
ha, que não pro ·arão a morte, em quanto oão tÍ em 
chegar o reino de Deu e o en poder !' 

-'esta, como em todas a ratica de Je:5 ~. a pr&-
pbecia do (qtnro proxímc segue logo a :se ern re1• ·e-
hensão dos icios do presente. 

Já tio eio da Gali.léa ChrUo sentia O"' J.Wí , 4'J 
amarrror do calix. de agonía-, ·e apoot~na Pªnll aqlff; 
les que em rínaança do o:t!rnlho e da hypocrisia, o 
h~ viam de condemnar ao soppr cio doS' maiores cri-
mmo os . 

O Filho do Homem tinha de padecer e more pe-
!as culpas mundo · mas para o SJcrificio :re c.og 
surniDar o r·ncipes do seculo co $ rrarão D~D e~ 
da ~obre os. olho ,, para ão conhocerem edo:riSJ 
de Deu . 

Se a -i~sem quem ha ia de ncifi 
gloria: 

E is o que sabe .ifeim e o que P ro · oo com_pn:3-· 
hende· or i~so ffiere4:eo qne a maujdão d · é I!) 

se Ieranfas:e com senrridade para o a slar. 
Entre as Taidade e illus:ões da ~ ied .de · ~L ·mm 

da que ae desap areeer e a lei :alut que ~ 
;&urgir~ noy epoeha ela penite c=a e · 
se adm.ine tiaMac .ão ou esitaOOe-.5. Ou 
llome:n . Ou as ~u-m do m~do o 
t!n. 
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ram em grande parte sobre espinhos, que as affoga .. 
ram, ou sobre rochas, aonde a semente divina se quei-
mava, no telllJlO austero da Igreja paciente e glorio-
sa, foram entendidas. 

Na esperança das promessas, que (lnÜ'erram, Santo 
Antão buscou o deserto; a Thebaida povoou-se de so-
litarios ; e nos ermiterios agrestes e desviados de to-; 
do o· trato centenares de anachoretas ·deram o exem-
plo du mais ardente fé, e das mais asperas mortifi-
cações ! 

E depois, como o theatro se adequava · ao vulto do 
:Mestre, e ás scenas da sua missão! 

A terra pizada por Deus, aonde Elle orava, e cho-
rou pelos homens, aonde ensinava o e,aminho do .céu) 
e pac\ece11 para nos abrir as suas portas cerradas des-
de Adão,' é a terra de lsaac e de Jacob. 

A paizagem pelos seus aspectos suaves, ou gràndio-
sos, pela luz deslumbrante, que lhe derrama o sol, e 
pelo calor e vivacidade da vegetação, que a reverdece, 
está em harmonia com os prodígios, que lassignalam 
os mais potaveis Jogares, c de cada pedra, ou de ca-
da sitio Burge para nós um monumento ! . \ E nas povoações assentadas ás margens do formo-
so lago ~e Genesareth, que J'csus reune as multidões 
em volta de si, e as traz suspensas dos seus labias, 
com tal ,poder, que nem os estimulas d fome as\des-
pertam ~o seu enlevo. \ \ 

A sublime exposição do Evarlgelho quasí toda se 
obroú sobre' as azuladas aguas d' aquelle mar de Gali-
léa, que o Christo parece ter preferido ,ao resto da 
Palestina . . 

N' cst~ lago, cujas ondas enroladas rtelas tormentas 
se applaeam a um aceno da sua mão; r_~ as m~rgeris, 
aonde o povo se atropellava para o ouvi'r, esperando 
colher o remedio de todos os males dó simples con-
tacto ·do? seus vestidos ; e na& montanhas, que se, ar-
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~·eclondam, ci!lgindo-o, aonde os prodigios proclamam 
o poder do Filho de David, tudo são recordações da 
sua misericordiâ, tudo são vestigios da sna passagem. 

Por tres annos, Jesus cruza incessantemente de Na-
sareth para Tiberiade, e de Jerusalem para Genesa-
reth. Algumas vezes a barca de um pescador sçrve-
lhe de tribuna, e de dentro d'ella, rasgando o 'léu dos 
seculos, mostra aos ouvintes absortos a sociedade ve-
lha que desaba carcomida, · e o mundo que renasce dos 
braços dolorosos da sua cruz. 

Outras, senhor é rei da gloria; càmmha sobre as 
tmdas congeladas, ~ dando a I]lão A confiança vacillan-
te ,do Apostolo, manifesta u sua omnipotencia, e a di-
vindade da missão. . 

Ainda hoje·, . que tantas rui nas attestam a assolação 
carregada das iras celestes, que passou por cima das 
cidades sem crénça, ainda hoje, os viajantes pasmam 
diante do espectaculo · d' aquelles saudosos sítios, aonde 
a alma sé commove e exalta a cada passo. . . 

1\'lagdalon ou Magedan ê a primeira terra que se 
offerece aos olhos do que desce de Caná até ao mar 
de Galiléa. Os lanços rotos e cabidos das suas mura-
lhas entram pela agua, e os destroçoSt amontoados dos 
seus edificios conservam, em deploravel imagem, umà 
desfigurada memoria da opulencia anterior. 

Meia legua abaixo, e á vista de Magedan, levanta-
se o· esqueleto da que foi Tiberíade, na beira occiden-
tal do lago, posta no seu extremo corno rainha, que 
o deV'ia dominar. Parte dos muros são beijados pelas 
vagas : e as ruínas das soberbas construcções ele He-
r?des como que só existem para nos apontarem silen- , 
Ciosamente e que era, e o que é ! ..... 

De feito, a moderna cidade abraçará apenas em 
extensão a terça parte ela antiga, aformàseada ele mar-
mores e lavores em honra e louvo!' ele um tyranno 
por obra e poder de outro tyranno, c1uasi_ servo. 
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Os muros que abrigam a povoação actual, construi-
dos pelos guert·eiros das cruzadas, foram rcpm:ados nos 
meiados do scculo passado pelo scheik arabe Duhcr. 

No seculo, em que viveu Fr. Pantaleão de Aveirof 
Tiberiade era viçosa de ricas palmeiras, e de vistosos· 
laranjaes, cuja flor balsamica rcscendia com frag.rancia 
a lnrgo eapaço. 

Entre palmas vergadas de tamaras na estação, e ao 
longo do lago descobre-se Belhsaida, berço dos dous 
Apostolos, S. Pedro e Santo André, notavel pelos pro ... 
dígios de Christo. Algumas choupanas cobertas de ra-
mos dé palmeira, ninho- desconsolado dos tristes pes-
cadores de Genesareth, é quanto resta da antiga ter-
ra famosa pelas lições do Homem Deus! 

Depois, eis Emauz, aonde entre os mais rusticos 
é pobt1es escolheu os pttmeiros disGipulos; eis Cophar-
J1ilum, pousada usual d_?s suas viagens, e merecedora( 
todayi~ 1 de ({lie a sua hôcá soltasse contra ella severas 
exclamações. 

Ali é a motltanha aonde pronunciou lo sermão das 
bcttiavonturanças. Adiante é o monte, aonde abençoan-
do o povo, multiplicou os pães e os peixes. 

A'qpj estamos sobre as aguas que viram 1a pesca mi-
l'acnlqsa: ; na encost.a ~roxi~a piz~J:pos o siti~, em !Jl!e' 
appar~ceu a seus d1scJpulos dep01s de resuscttado ! 

Aguas é chão tudo é sagrado ! 
Co\11 uma legua ele largo, ria extremidade m~ridio

nól, e entnlado entre as altur s, o ar de Gnhléa, á: 
medida que estas recuam, estende-se, e desenrola-se 
até á subida de Emauz, na ponta do promontorio, an-
tes d~ Tiberiade,· aonde abre uma bahia quasi redon-
da, cujo leito abrange perto de doze, ou quinze Ieguas · -, . . c.e Clt'CUJtO. \ 

A móntanhas que a contornam nao lhe consentem 
fórrtti}s r<lgulares. Umas vezes, como se fugissem á fres-
cura das aguas, retiram-se, deixando livre uma fita de 
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terreno ferlil e veccjanfe, qual é a planície de. _,Genc-
snreth; outras, figurando que se fendem de alto a bai-
xo, rotas pelo ímpeto das ondas, dão-lhes entrada, e 
levam-as murmurantes aos seios cavados pelos seculos 
nas raizes, a coberto da sombra dos seus cumes. •1 

Ao oriente, desde os cimos de Gelboé, que ficam 
ao meio-dia, até aos topes do Líbano, do lado do nor-
te, ligam-se os montes n'uma cordilheira suave e fle-
xível, cujos anneis enganam por intervallos, parecendo 
que se desatam, porque 4escortinam de repente uma 
vista admiravel ! 

No fim do lago, ao norte, as imminencias abaixam-
se, retrahindo-se ; e ao longe avista-se uma beiia ·var-
zea, que se desdobra até entrar na agua. Na ponta 
d'ella ferve uma especie de cascata espumosa, que mos-
tra cahir de alto. 

É o Jordão, que se precipita ·no I'nar, e que depois 
de o atravessar sem mistura de aguas, torna a sahir 
puro, silencioso e sereno. 

Quem sobe para Nasareth, virando · costas ao sol, 
terá diante dos olhos Tiberia.de e o lago de Galiléa, 
que scintilla como uma alcatifa de diamantes, e· cujas 
vagas, brincando, se esperguiçam nas praias, reflectin-
do a luz, e mosqueando-se de côres furtivas no meio 
dos caprichosos cambiantes da claridade e elas som-
bras. 

Á esquerda, aonde as margens t_rcpam mais íngre-
mes, vê-se o mente da multiplicação dos J)ães ; e mais 
afastadas as montanhas da Decapole, cujos cimos re-
dondos e esfumados, varecem nuvens luminosas. 

Quem não dirá, depois de tudo isto, que a scena 
corresponde ao drama sublime? Quem duúdará de que 
os sítios particularmente amados do Messias, a meigã 
e animada paizagem, aonde o luar cahe tão docé e mc-
lancolico, .e o sol se levanta_ alegre e radioso, era a 
mais apropriada aos passos do Snhador, á brandura 
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magestosa da suá palllná, e á gràça e foi·mosura ini.:. 
milavcl da sua cloqucncia? 

Estas harmonias entro a natureza physica e o ge-
nio moral das cousas, quem não as sente e as não com-

. bina, é, incapaz de as admirar. 

J 

CAPITULO SEXTO. .. 
A TRA . "SFIGURAÇÃO. 

Et facta est, dum oraret, spe,cies vnlt~! · ' 
ejus altera; et vestitus ejus albus, et re· 
fulgens. 

EvANG. sEc. Luc. CAI/, IX, v. 29. 

QuASI oito dias d~pois de Christo declarar os fun-
damentos da sua Igreja,. c de pt:ophetisar os tormen-
tos e affrontas, que aguardavam o Filho do Homem, 
chamando a Pe_dro, Thiago e João, e levando-os a um 
monte alto e apartado, tran figurou-se diante d'elles. 

O seu rosto ficou refulgente como o sol; as suas 
vestes tornaram-se alvas como a neve; e faDavam com 
elle }\ioysés e Elias, que appareceram._ cheios de ma-
gest~de. 1 • 

Entretanto, Pedro e os dous discípulos, que tinham 
vindo pezados de somno, deixaram- e- adormecer; e 
acorpando de repente, viram a gloria de Jesus, e os 
dou~ prophetas. • 

quando Moysés e Elias se apartaram, Pedto, atto ... 
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nito de medo, exclarnou para Jesus: 'Mestre, não G-
cariamos pem aqui? Armem-se tres barracas ; · u;11a 
paro. ti, outra para Moysés, e a te'rceira·para Elias!' 
:Estava de modo que nem sabia o que dizia. 

Ainda fallava, eis se fórma uma nuvem, que os co-
bre, e lhes faz sombra; e do seio d' ella sahiü esta voz: 
E o meu Filho muito amado, ouvi-o! 

Os discípulos cahiram de bruços cheios de terror .; 
mas Jes_us chegou-se, tocou-os, e disse-lhes; 'Levan-
tae•vos ; não temaes!' 

Então, olhando, viram a Christo só, e a mais nin-
guem. 

Descendo. o monte, poz-lhes preceito, adyertindo-os 
que não revelassem a pessoa alguma o que tinham vis-
to, em quánto elle não rewrgisse de entre os mortos; e 
assim o cumpriram, guardando segredo; mas não .ces-
savam de disputar sobre o que s ignificavam as palavra~ 
de Christo <<até eu resurgir de entre os mortos ! >> 

Em fim, não podendo já_ conter-se, vieram procu-
rai-o, e perguntar-lhe: 'Porque dizem os escribas, que 
Elias ha ele vir primeiro 1' 

Jesus respondeu: 'Elias certamente ha ele vir, e. 
restabelecerá todas as co usas ; mas digo-vos que . já 
veiu, e não o cenheceram, antes fizeram quanto lhes 
aprouve d' elle. Assim padecerá o Filho do Homem 
tambem nas suas mãos.' Só então perceberam, que ai-
Judia a João Baptista. 

As pias ~radições collocam a scena da T~·ansfigura
~,~ão no cume do Thabor, tres leguas distante de Na-
sareth, e uma das mais altas, se não talvez a mais ele-
vada montanha ela Galiléa. 

O Thabor, que os arabes chamam Gebel-el-Nou1·, 
(monte da luz) levanta-se como um cocar de verdura 
no meio das espaçosas -campinas de Esdrelon, empi-
nando-se em figura pyramidal, quasi a topetar corn as 
nuvens. 

TOAIO II. 6 
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O seu cume nhraç1.1 meia legun de circuito, coroado 

ern rodu de murulhns rotas, destroços de uma derro-
• c·uda fortaleza. 

As ruínas de dous mosteiros e 4e uma igreja da 
Transfiguração atteslam a antiguidade das tradições, e 
apontam este Jogar, como sendo consagrado desde· os 
primeiros seculos pela mesma vocação. 

Ao nordeste os lados dn montanha vestem-se de es-
pessas matas de um verde alegre; mas da parte do su-
duesle muda o seu aspecto, tornando-se arido c som-
brio. 

Defronte, a uma legua, ergue-se o mo~lte fierrnon, 
celebrado pelo Psalmistn, no seu cnntico : (< Teus são 
os céus e a terra; o mundo e a sua grandeza foram 
obra do teu poder. Ao norte e ao sul tu os creaste; 
o Thn~or e o Hermon exultam com o teu nome ! )) 

A dous quartos da montnnha da Trapsfiguração, ca 
miuho de Nasareth, entra-se em wn vaHe ameno, fres-
co -da sombra de frondosa arvores; e debaixo d' aquel-
le toldq virente, que destempera os ardore~ do sol, o ca-
minhante, rendido de fadiga, respira algun's momentos. 

Visto da baixa, o Thubor merece o non\e pomposo 
de morte da Juz, que lhe appJicam OS arafleS ii~agi-
110 6s, apresentando-se com a magestade PJi,opna de 
quem serviu de Lhrono ao Deus vivo. Por isso um pe-
regrino portuguez diz, que logo ali sentiu os a\es do 
céu. \ 

Na raiz mede talvez uma legua de dmtorno, e pode 
avaliar-se em meia de allo, o que vence para cima a 
e. tatura do gigante da Galiléa. 

Jardim vistoso c ferlil, de oito Ieguas de extensão, 
c de l~·gua e meia de largo entre o Hermon e o Tha-
bor, a plauicie de Esdrelon desdobra-se-lhe ~os pés a 
perder de vi ta romo um tapete matizado. \ 

Na cGrôa do Hermon Ouctua uma nebrina dourada, 
a qual Jescendo vem enroscar-se em volta d::~ antiga 
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Na im, edificada na sua encosto, 11 celebre pela resur-
reição elo filho da viuva. 

Alongando-se por aquelles cumpos, banhadGs de luz, 
e verdes de uma vegetação deliciosa, a vista demora-
se a cada momento diante dos padrões de uma fer ida 
batalha, ou da recordação de um grande prodígio. 

Entre meio-dia e poente torream suns amaldiçoadas 
cabeças, os tristes montes de Gelboé; thealro da per-
da de Saul e Jonatbas ; e quasi pegada com as fa ldas 
d' elles corre a província de Samaria, descobrindo-se 
até o poço, aonde Jes~s ~ebeu da agua da terrn, [al-
Iando da agua da remissão. · 

Do mesmo lado, descahindo do meio-dia para poen-
te, admiram-se as wrmosas varzeas de Esdrelon até 
ás praias do 1\'Iediterraneo, e ao longe avultam gra-
ciosos e erectos o Carmello e o Líbano; alvejam as ci-
dades de Bethulia e Sapheto; e d_esatam-se os campos 
de Dothain, aonde os'filhos de Jacob venderam a Jo-
seph.;.O mar de Galiléa, as ribeiras do Jorclão, e as 
tres Arabias completam as perspectivas. 

Que horisontes, que memorias, e que admiraveis 
scenas, as que elles ímbebem em si ! Que tragedias e 
que passos os que na sua eloquencia muda testemu-
nham estes logares famosos ! 

A piedade dos fieis ycnerou o sitio aonde Jesus ap-
pareceu aos tres discípulos mais amados, refulgente dos 
esplendores ao céu, construindo uma capella de aboba-
da, aberta em pobre gruta arlíficial, e ornada de tres 
altares ou nichos, não se sabe se dedicados ao Senhor 
e aos Prophetas, se a Christo e aos tres Apostolos. 
Debaixo da terra, 'O sa:ntuario oorresponde ao mais 
eminente do monte no lado do meio-dia, 

Que especta.culo p.ara os olhos venturosos, que o pu-
deram admirar ! No alto, o Filho de Deus vestidG de 
gloria, entre Moys.es e Elias. Aos seus pés. a nature-
za- essa terra de imagens, a terra de Christo. -subli-

6 * 
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me e suaye como a sua Le_i; terra sem igual na bel-
]eza, quer o sol em cascatas. de luz circule por ell_a, rea-
nimando com os sorrisos festivos das suas magnificen-
cias até os esqueletos das cidades mortas, quer a noute 
clara destinja sobre as aguas dor.mentes, e os campos 
sile~ciosos o seu brando luar, doce como a saudade, 
em quanto os olhos scintillantes de milhões de estrel-
]as tremem no firmamento, e de preguiçosos não se 
fecham senão com os arreboes do dia I 

CAPITULO SETp'\10. 

O LU 'ATICO, O TRIDUTO. A MULHER CURVADA. 
os JlSCA!\D,ALOS. I 

Et increpavit Jesus spir'tum immundum, 
et sanavit puerum, et reddidit illum pa· 
tri ejus. 

EvANG. sEc. Luc .. CAP.\ IX, v. 43. 

Quam cU,m videret Jesus, vocavit eam ad 
· se, et ait illi: 1\'Iulier, dimissa es ab in-
firmitate tua, \ 

Ev..I.NG. sEc. Luc. CA.P. XII1 1 v. 12. 
. I 

No dia SE1:,cruinte, Christo e os Apostolos desceram 
do fhabor, e sahiu-lhes ao encootro grande multidão. 

O Messias, aproximando-se dos di cipulos, <JU:e o es-
pen,tyam, porque tinha passado a pottte na montanha, 
achçm os escribas no meio do tropel, disputando com 
~~ \ 

~ endo a Jesus, o po •o al ·oroçado correu para elle, 
e Sé

1
tudou-o, 
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Então o .Mestre perguntou _: 1 De que estaveis h;a-

tanJo?' Antes que pudessem explicar-Ih' o, uin dos da 
turba, lançando-se-lhe aos pés, exclamou: 'Rogo-te 
que ponhas os olhos em meu filho ; não tenho outro ; 
e o espírito maligno apodera-se d'elle, e subitamente 
dá gritos, roja-1e pelo chão, e é. atormentado de es-
pantosas convulsões. Pedi a teus discípulos que o ex-
pellissem, mas não puderam ! ' · 

Sem duvida era aquelle o assumpto da contenda. 
Presenceando a impossibilidade da cura por parte dos 
discípulos, os escribas proromperam em motejos ao 
1\'Iestre, declarando-o inoapaz tambem de obrar o pro-
dígio. 

Os discípulos, aos quaes a fé não soccorrêra com 
as forças necessarias para subjugarem o demonio, va .. 
cilla"am ; cheios de desalento, e paralysados de -meia 
descon6ança, quasi descriam da virtude que 0s tinha 
desamparado em similhante occasião. Na sua é!fllicção, 
o pae, presenciando a resistencia do espírito das tre~ 
vas, desanimava, e principiava a perder a esperança. 

Conhecendo quanto duvidavam comsigo mesmos, Je-
sus quebrou o silencio, exclamando: 'Oh geração pre-
versa e infiel, até quando estarei junto de vós, e vos 
soffrerei ? ' - -

Voltou-se depois, e accrescentou, f aliando com o pae: 
' Traze teu filho ! ' 

Conduziram-o; porém, quando hia chegando, o cle-
monio arrojou-o ao chão, e sacudiu-lhe o corpo de vio-
lentas convulsões. 

De certo Ch1;isto assim o permittiu para mais cla-
ramente manifestar a grandeza do Se_t.l poder; e pos-
.tos os olhos no atribulado velho, disse: ·'Quanto tem- : 
po ha, que isto lhe succede?' -'Desde a infancia, 
replicou elle. O dcmonio tem-o arremessado muitas 
vezes ao fog~ e á agua para o matar ; se podes aco-
<lc-nos, e compadece-te de nós.' 
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Jestís notou que ainda não cria, e retorquiu para o 

convencer de que só a fé gera os milagres : ' Se acre-
ditares tudo é possível ! ' . 

E o velho, desfazendo-se em Jagrimas, bradava: 'Se-
nhor, tenho fé; ajuda a minha fraqueza.' 

Então o 1\iestre, observando que se augmenta"va o 
concurso do povo, ameaçou o espírito immundo, di-
~enclo; 'Espiri to surdo e mudo, mando-te q uc sábias 
d' esse moço, e não tornes a entrar n' elle ! ' 

O demonio obedece~t; mas com a maldade propria. 
:Para sahir soltou clamores, e mallratou ele tal fórma 
o enfermo, que o deixou sem sentidos, c que muitos 
murm\).raram : ' Está morto ! ' 

Pegando-lhe na mão, Christo Ievantou~o, e no mcs-
' mç instante poz-se direito, e ficou são. 

Comtttdo os discípulos não podiam. conformar-se; 
c 1cntiam ~inda mais o que _lhes Linha acontecido p~
rante retlmão tuo numerosa. Em presença do prodt-
gio verificado acreditavam de todas as veras da alma 
no poder do Mestre ; mas anciosos por conhecerem a 
ca sa do mau c~ito da stta e~conjuraç'""o publica, ape-
nas 13ntraram em casa, nuo poden(J.o conter-se, logo 
perguntaram a Jesus e1 particular; 'Po:que não con-
sepuimos nós expellir ? demonio '!' . . , 

O Salvador redargum : 'Porque vos faltou a !é ! 
Allumiaclos então de cima, os Apostolos insistiram 

dizendo i 'Augmenta a no sa fé [' , 
Christo replicou, para que avaliassem mais a graça 

que pediam • 'Em verdade vos digo, que se tirerdes 
1'6 como um grão de mostunl , direis a este monte: 
passa d'acpti para l.á; c cllc l~a de passar, porque na-
Jil vos scrú impossível. Mas esta e pecic de demonios 
só se lança fóra em virtude ~le ora{~õcs e de jejuns. 

Afastando-se do Thabor, os pensamo tos do Mes-
sias linham-sc voltado para o Calvario, que o espera-
V na Juc1éa e em Jcrusalcm; mus antes ainda quiz 
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tornar a ver Caph'arnaum, e despedir-se d,.ella para 
sem pre. Foi o ultimo olhar de misericordia concedido 
á cidade infiel. 

Achavam-se ahi os cobradores do tributo das duas 
drakmas ; e chegando-se a Pedro, perguntaram-lhe: 
'Vosso Mestre não paga a contribuição?' O Apostolo 
respondeu : 'Paga.' E .entrando em casa encontrou a 
Jesus, que o preveniu dizendo: 'Que te parece Si-
mão ? De quem recebem os reis da terra o tributo, 
ou censo? De seus filhos, ou Jos estranhos?' 

Pedro retorquiu: 'Dos estranhos.' Então o Mes-
tre actidiu : 'Logo são isentos os filhos; mas para não 
os escandalisarmos vae ao mar, e lança o anzol; o pri-
meiro peixe que subir, toma-o, e abrindoTlhe a bôca 
acharás dentro um stater ; tira-o, e dá~o por mim e 
por ti .,. 

Pouco antes d' este exemplo de rigor na observan-
eia da lei vigente, fallando com os discípulos, Christo 
annunciou-lhes a sua Paixão pelas seguintes palavras: 
'0 Filho do Homem será entregue nas mãos dos mau$, 
que lhe darão a morte, e ·ha de resuscitar ao tercei-
ro dia.' 

Ouvindo isto, entristeceram-se os Apostolos ; mas 
o Gm do Salvador era preparai-os para o dia das tri-
bulações. Prophelisanclo-lhes o sacrificio proximo, que-
ria que percebessem que se o!ferecia voluntarianiente 
em holocausto pelo resgate do genero humano. 

Ainda era cedo para os olhos d' elles verem toda a 
lnz, que mais tarde descobriram; e n' a_quelle momen-
to as palavras de Jesus, feriram-os no amor que lhe 
consagravam, e talvez os humilhassem na idéa, que 
formavam do 1\'Iessios glorioso. 

Não desprendido ainda de todo dos laços da terra, 
o seu animo mal podia combinar as pompas ele Se-
nhor com as ignomínias e ultrages do supplicio! O es-
tabelecimento do reino ele Deus parecia-lhes incom-
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patirel com a morte do Mestre, e com a humildade 
dos seus pádecimentos ! , 

Succedeu, porém, que n'um sahbado, {!lll que Jesu5 
ensina a na s:nagoga, reiu ter com elle uma mulher 
possessa, enferma havia dezoito annos; e andava cur-
·ada, em poder alç.ar a cabeça, nem levantar a vista. 
Apenas a ohsenou, chamou-a Chrislo, e disse,...Jhe: 
'l\Iulher, estas line do teu mal . ' 

O p1·in ipe dos Sacerdotes, ardendo em ira, porque 
via o Sal ·ador manifestando o seu poder, procurou 
disfarçar-se com a falsa côr do zêlo religioso, e pro-
l·ompendo em- exclamações, iirou-se para o povo, e 
disse: 'Seis dias estão destinados para trabalhar; yin-
de pois, _ àuran te esses para ser c.ur-aílos, e nunGa ou ... 
sei quebrar o sabbaéto ! ' 

O IUes!re acabava eutio de pôr a mão sobre a ca-
beça da doente, e esta, já direita e sem molestía, glo-
ri fic~f'a o nome do Senhor. Respondendo à censura 
do Sacerdote, Jesus ergueu a voz, e perdendo a man-
idão u ·ual, castigou a perfi dia, dizendo: 'H ·p·ocritas, 

não desprende cada um de yós · o seu boi aos sahba-
dos, ou o eu jumento,· e não os tira a estrebaria, 
leYando-os a beber? Por que razão não se havia de li-
n~ar do seu captireiro esta filha de Abrah m, que Sa-
tana~ tem preza ha dezoito annos, só porque hoje é 
sabbado ?' 

A:s suas palarras confund· ·am o ad 1.ersari8 s, que 
~ e en ·ergonharam, más por isso cr~sceram em rai I' a 
contr-a elle. O po o, que assistia a tudo isto, alegra.,. 
-.a-se com 35 acfões de Cbristo obradas com tanta glo-
r ia, fechando os om idos aos doe:. los e alei res dos ca-
lum9iadore . _ 

Cl[lm os discípulos aesde a Transfiguração e a pro-
l ~ecia da sna Paixão, trazendo. ~ alma re~assada _de 
tn ·lfZ<!, não cessas em de fiJllar d estas cousas, a pnn,-
ripio maguados, e de ois com pensamentos mundanos, 
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succedeu uma vez, já em Capharnaum, e dentro da 
pousada, que Jesus, ·ponetrando as suas vaidades, lhes 
perguntasse : ·De que vinheis tratando pelo caminho?' 

Calaram-se. Só -tinham disputado durante a jorna- ~ 
da sobre decidirem qual d' elles ser i à o primeiro l De-
pressa os desopprimíru a pena dos tormentos futuros 
do Salvador, accommettidos de idéas ambiciosas. N' es-
te pleito Pedro levára a vantagem, como aquelle que 
o Mestre preconisára para cabeça da sua Igreja. 

1\'Ias André tinha a seu favor ser mais antigo na 
vocação ; João podia allega1: a mais intima familiari-
dade de Christo; e J'hiago, seu irmão mais velho, ci-
tava igual razão. Cada um d' elles allegava seu motivo, 
e no meio dos fumos da soberba esquecia os princi-
pias do Evangelho. 

Os olhos do Messias liam no fundo dos corações ; 
e juntamente com a consciencia da culpa, confundi-
ram os discípulos, obrigando-os a emmudecerem dian-
te da interrogação, que os vinha colher nas tentações 

·do orgulho, e nas rivalidades, que os deveres da sua 
missão queriam que e~tranhassem e reprimissem. 

Çontemplando-os por algum tempo, e sentando-se 
depois, Jesus chamou-os a todos doze, e disse-lhes: 
' Aquelle de yós, que deseja ser o primeiro, ficará o 
ultimo, e servo dos mais.' 

E tomando pela mão a um menino collocou-o no 
meio a· elles, e tendo-o abraçado, accrescentou: 'Quem 
receber em meu nome a wn d'estes peqneninos, a mim 
me recebe; e o que me acolher, não me recebe a mim, 
mas ao Senhor, que me enviou.' 

Respondeu-lhe João: 'l\Iestre, encontrámo um ho-
mem, que expellia os demonios, inyocando-te, e corno 
não nos seguia, prohibimos-lh' o.' 

'Não Ih' o prohibaes, acudiu Christo, porque não ha 
quem faça milaO'res em meu nome, e loO'o me offenda; 
o que não for contra yós, ajuda-yos. Quem ros der um 
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lúa alrn-r r, m ·cr.mdo-Jhe a prolec~ão dirina em-
F lli ·po:la a aeudír em - u aurilio . 
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.: ti o - expre&>ôes para C0-\11 ;; peque-
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- anl "' d.e • ;; meditar. 
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Recommendando ·as creanças, e mcttendo o bra\o 
vingador entre ellas, e os -que as fiterem chorar com 
tormentos e injustiças, indicou uma perfeição mais su-
hlime, e difficil de attingir. 
· Lembrou aos que o· seguiam a abnegação c a hu-
mildade cl'aquelles tenros annos, que não conhecÇ)n o 
·mtmdo, e ·nada desejam das suas pompas e illusõcs j 

que sendo os ultimos na estimação, não asp iram a 
elevarem-se; ' 'ivcndo mais satisfeitos na dcpcndencia 
a que os sujeita a sua debilidade, do que os podero.: 
sos nas eminencias dl onde tudo avassallam. 

Nleste ponto é que o Salvador os aponta para exem-
plo e regra dos Apostolos. 

Christo manda que por um esforço, tão raro como 
violen to para a natureza humana" o pobre a~e a po-
breza, e o humilde se contente com a obscuridade, 
vencenP.o a inclináção que nos leva a cubiçar- o que 
eslú acima de nós, e a soberba que nos impelle a que-
rermos governar para não sermos goyernados. 

Suavisando-lhes, porém, o que tem de amargo e 
cruel o sacrificio completo do homem ao serviço de 
Deus, Jesus p,romerte, que imitando a infancia, em-
bora na terra os llagellem as affrontas e desprezos, no 
céu os aguardam maiores prcmios ; e por isso diz: 
' Quem receber um dl estes pequeninos, a mim rece-
be I I por isso accrescenta, querendo avivar mais o 
preceito : ' Q mais humilde de Yós todos, esse ha de 
sempre ser o ma ior ! I 

Correndo os olhos pela sociedade, que apodrecia nos 
braços dos Tiberios romanos e dos satrapas orientaes, 
deplora as ruínas causadas pelos escandalo ; lamenta 
a iniquidade que lana como a peste, contaminando 
todas as idades c estados ; repeii"C o crime endeúsado, 
condemua o homicídio e a crueza, saudadas como !Ír-
tucles ; e detesta a ayareza, a luxuria e a o-u]a, de--

• culpadas como ncce"sidades· ela cxistencia precaria ! 
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Vendo reflectirem-se no espelho da sua patria e do 
seu tempo os horrores de hontem, e os males e ca-
lamidades· de amanhã, o J\llestre, condoi do dos homens, 
compunge-se diante do lastimoso espectaculo d'esta 
agõnia atroz do mundo, sente as lagrimas arderem-
lhe nas faces, mas ao mesmo· passo não póde conter 
a i~a, que tantas hypocrisias e torpezas desafiam. · · 

E então que o vemos alçar o braço, e proferir 
aquella tremenda maldjção, que serviu de áviso a mui-

, tos sabias verdadeiros, para fugirem do ar empestado 
das cidades, buscando a saude da alma nas solidões 
dos desertos. 

' Ai. do -mundo por causa dos escandalos, porque é 
uecessario que elles nasçam! ' , 

Th'las o ineffa vel amor que o ·ahraza, nã0 deixa por 
muito tempo nos seus labias a ameaça, . nein a voz do 
casljgo . · 

A oyeJha desgarrada com os seus balidos tristes 
charpa pelo ,pastor, _e este sente maior contef.ltamento 
em a trazer ao rechl a ella ~;6, do qp.e em tornar u 
contar as noventa e nove postas a coberto de todo o 
perjpo. ,\ 
~ assim, que no 'ensino, Christo unia ·empre a du- / 

çura, á severidade, mitigc ndo a reprehensão pela ter-
IIllf~l. V erdacleiro pae, o seu CP ·ação chora pelos fi-
lhos que o não escutam; e morreria ainda novamen-
te, qe lhe fosse dado, para alvar 1 maip pec~ador, e 
o n\enos digno de piedade! · 

\. 



CAPITULO OUTA VO. 

OS EJ.EITOS SÃO POUCOS ! A I<'ESTA. DOS TADERNACULOS. 

Ait autem illi quidam : Domine, si pauci 
sunt, qui salvantur? lpse autem dixit ad 
illos : 

Contendite intrare per angustam portam: 
quia multi, clico vobis, qurerent intrare, 
et non poterunt. 

EvANG·. SEC. Luc. CAP. XIII, v. 23 e 2í. 

E111 quanto ·Christo os doutrinava, os discípulos, sus-
pensos da bôca do Mestre, recolhiam attentos. as suas 
lições . · '· 

Ouvindo-o estabelecer o preceito da coáecção fra-
terna, depois de lhes ensinar a pratica da humilda-
de, Pedro chegou-se mais, e perguntou : ' QuantM 
vezes, Senhor, poderá meu irmão peccar contra mim, 
que eu lhe perdoe ? Será até sete? ' 

A interrogação mesma deixa ver que na sua idéa, 
o Apostolo punha limites á misericordia, julgando-os 
antes largos, do que reslrictos. A .replica de Christo 
foi d' este modo • ' Não te digo que sete, mas que até 
setenta yezes sete! Por isso o reino dos céus pocle com-_ 
parar-se a um rei, que se determinou a tornar contas 
aos servos. ·rendo começado, apresentou-se um que lhe 
devia dez mil talentos : e como não tivesse com que 
pagar, mandou o Senhor que o vendessem, e á mulher 
e aos filhos, e a quanto possuía, para satisfação da di-
Yida ; mas o servo, deitf!ndo-se-lhe aos pés, fez-lhe a 
seguinte supplica: Mostra-te benigno c pacien~e com-
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;~igo, e cu pag~rei tudo . ÇoJllpadccido o rei deixou-o 
livre, a perdoou-lhe a divida.' 

'Sahindo, porém, d' ali encontrou-se o servo com 
um dos companheiros, que lhe devia cem dinheiros, e 
lançando-lhe as mãos o uffogqva, dizendo: Paga-me o 
que deves! O outro, aôs seus pés, rogava-lhe que ti-
vesse pacienci.a, e lhe satisfaria depois tudo; mas elle 
não quiz, e fez que o mettessem na cadeia até pagar.' 

'Vendo ó que passava, os mais servos seus comr.a-
nheiros, resentiram-se, e foram patticipar ao Senhor o 
acontecido. Este, chamando-o logo á sua prcsença,-ex-
clamou: l\fau servo, peÍ'doci-te a divida, por que me 
~upplicasle, e tn não te compadeceste do companhei-
ro como cu me compadeci de ti? Cheio de cholera or-
c\enou, que o entregassem aos algozes até satisfazer. ' 

'Assim vos fará meu Pae Celestial se do íntimo 
.d'alma cada um de vós não perdoar a seu irmão r' 

Esta parabola, a todos os respeitos admiravd, en-
cerr~i em çoncisa pintura as obrigações da charidade 
fraternal, e o agrado com que o céu\ acolhe as hoas 
<1bras. 

O ma1.1 servo representa o peccador, que deveu-do 
tudo, a Deus, esquece a conta, aberta dia te dos olhos 
do e. terno Juiz, e dcscan~ga, pezacla de ri~ ores, a es-
pada da vindicta humana sobre a menor culpa de seus 
irmllos! 

IV~ tempo, em que Jesu~ fallava., a lei .dava aucto-
Tidodc ao credor, não s0 para encarcerar os devedo-
t·cs, mas para os cortaT de tratos e opprohrios em quan-
to ·não pagassem; pena cruel, inventada pela usura, e 
por \"Crgonha dos seculos só ab lida desde que a sua-
vidiHie evangelica eatrou nos costumes, e dos costume~ 
panm para os codigos. · 

Para lhes entalhar mais fundas no peitÓ as inclina-
çõe1s mansas, Christo, continuaf.ldo a expor a sua dou-
tripa .a-os Apostolos, proseguiu: 'Se tiyerdes fé como 
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tlm grão de mostarda, c mandardes a esta amoreira '': 
urranca-le, e cresce no mar, ella obedecerá. Qual de 
vós, . tendo o seu servo occupado a lavrar, ou a guar-
dar o gado, quando elle recolhe do campo, Ih~ vae di-
zer : Senta-te já á n1eza, que primeiro não lhe tenha 
dito i prepara-me a ceia, cinge-te, ·e serve-me em quan-
to como e bebo, e depois comerás e ·beberás? E cum-
prindo o seno as ordens fica-lhe por isso o Senhor 
em o)Jrig~ção ? Creio ~ue não. Pois as~irn é comvo~
co. Depo1s de terdes ferto o qile vos for ~andado, dr-
zei : somos servos ; cumprimos o 'que deviam os. ' 

Depois d'este discurso par-tiu Jesus para Jerusalem, . 
e atravessou as duas províncias de Samaria e Galiléa. 
Ao passarem por uma das cidades, ou aldeias, que lhes 
ficavam no caminho, perguntou um dos que o seguiam: 
! Senhor, é verdade que poucos são os que se salvam?' 
Respondeu Christo: 'Porfiae em entrar pela porta es-
treita ; porque vos attesto, que muitos a hão de pro-
curar debalde. E quando tiver entrado .o pae de fa-
milias, e a fechar, fic&reis de fóra, e principiareis a 
JJa!cr, dizendo: 'Senhor, abre-nos ; c elle, de dentro, 
replicará : Não sei quem sois ! ' 

'Então começareis a clamar: Somos aquelles, que 
em tua p~esença comemos e bebemes, e a quem ensi-
naste nas praças ! Mas e !I e· redarguirá : não sei d' on-
de sois ; apartae-vos de mim todos os que pralicaes 
ü1iquidades.' · 

'E grande será o choro e ranger de dentes, quan-
do virdes, que Abraham, Isaac, e Jacob, e to_dos os 
Propbetas estão no reino de Deus, c que vós ficaes 
exclui dos de .entrar n' elle. Do Oriente e do Occiden-
te, do Septentrião c do Meio-dia muitos virão assen-
tar-se á meza do Senhor ; e os ultimos hão de ser os 
primeiros, e os primeiros ficarão atraz dos ultimos.' 

Entretanto estava proxima a festa dos Tabernncu-
los, uma das tres solem.nidades maiores dos .Judeus, 
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?nstiluidn em memoria das hanacas, em que os Israe~ 
litas, por espaço de quarenta annos, tinham acampa-
do no deserto. 

Celebrava-se por oulo dias contínuos, começa_nclo a 
quinze do setimo mez no anno judaico. 

Vieram, n' este meio tempo, os irmãos de Jesus, e 
disseram-lhe: 'Retira-te d'estes Jogares, e vaé ã Ju-
déa, para os discipulos que tens lã yerem o que po-
des.' · 

A instancia dos parentes não admira. A gloria ad-
quirida por Jesus na capital, tambem recahia sobre 
elles; e não era provavel que a desprezassem, quando 
ha pouco vimos os Apostolos dominados de pensamen-
tos ambiciosos. 

Mas o mais notavel é que ousassem juntar as suas 
repr~hensões ao conselho, dizendo a Christo: 'Nin-
guem que deseja ser conhecido em publico caminha 
em segredo. Já que fazes estas co usas, descobre-te ao 
mundo!' 

O Evangelista, referindo os termos quasi desabri-
dos pa censura, explica-nos o vcrdadei o motivo d'el-
la. <• Nem seus irmãos mesmo criam ai ~a n' elle! » 

Não duvidavam do seu poder, nem cdntestavam os 
seus prodígios, porque os invocam ·a fim d..e o resolve-
rem a apresentar-se em Jerusalem; mas eStavam lon-
ge qe o supporem o Messias, e muito menos, que o 
Mes~ias fosse o Filho Unigeoito d~ Deus vivo, a sa-
bedoria increada, que tomára carne e fórma humana. 

~,pezar do seu modo agreste, o Salvador entendeu 
' que devia respoHder-lhes; c não se escandalisando çom 

a temeridade indiscreta, observou mansamente: 'Aio-
ela rão é chegado o meu tempo ; mas o vosso prom-
pto o tendes sempre. O mundo não vos Róde aborre-
cer i e a mim detesta-me, porque dou testemunho das 
suas acções más. H ide assistir /J. festa; eu por em quan-
to não vou; a minha hora ainda nã.o é cumr,rida.' 
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Pouco tardou qne ella viesse ; a demora foi àpenas 

de alguns -dias. Seus irmãos partiram, e Christo, dei-
xando-os adiantar, seguiu-os, não descobertamente, 
mas éomo em segredo. 

Parece que os inimigos do Salvador tinham .urdido 
uma conjuração para o assassinarem durante a festa, 
aonde com' certeza contavam encontrai-o. 

No dia da solemnidade, assegura S. João, os Judeu~ 
procuravam-o por toda a parte ; e os que sabiam do 
trama, posto não participassem d' elle, vendo-o depois, 
diziam, fallando uns para os outros : 'Não é Jesus a 
quem buscam para o matar?' 

Sempre facil de illudir, o povo dividia-se ~m par-
tidos ; estes, affirmando que era um justo; aquelles, 
negando, e persuadindo que enganava os credulos. 

Mas se a traição existia, e o plano fôra · comb~na
do, como se retrahiu o Mestre no principior e não re-
ceiou depois apresentar-se? , 

Porque não lhe sendo nada occulto, conheceu ·que 
a maldade capaz de tudo em quanto se reputa ignú-
rad?, apenas se vê· descoberta perde as forças e a o~
sadia. 

É o que ainda . hoje acontece, e até ao fim fia de 
succeder. O crime não medra senão nas trevas e em 
segredo. . .. 

A luz do dia é oa olhos da victima assustam-o, e 
obrigam-o a fugir. 

Na Judéa as poderosas seitas, que . temiam a ver~ 
da de das suas palavras, e tremiam do ascendente que 
de hora para hora hia conquistando sobre as multi-
dões, não descansavam de mnchinar perfidias, empre-
gando todos os meios para calarem a voz divina, que 
as accusava, demolindo o edificio mentiroso da hypo-
.crisia e da impostura. 

·Achando-se Jesus ainda distante de Jerusalem, al-
guns· phariseus, a pretexto de o salvarem, e talvez de-

TOMO 11. 7 
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sejando poupar aos seus a nodoa de um homicídio 
·atroz, aproximaram-se d' elle, e disseram-lhe : ' Sabe, 
e vae-te, que Herodes· quer-te matar ! ' 

Christo, adivinhando-lhes os pensamento's, replicou: 
6 Hide, e dizei a esse raposo, que bem-se vê que eu 
lanço fÓra os demonios, e faço curas perfeitas hoje e 
ámanhã, e que ao terceiro dia será a minha morte; 
mas que me importa caminhar ainda hoje, ámauhã, 
e depois; ( 1) porque não convém que um Propheta 
morra fóra de Jerusalem . .. Jerusalem, Jerusalem, que 
matas os Prophetas, e apedrejas os que te são envia-

• dos, qüant11s vezes quiz eu . -ajuntar os teus filhos,. co-
mo a ave recolhe os do seu ninho debaixo das azas, 
e tu não vieste? Por isso a vossa casa ficará deserta, 
e não me vereis até que chegue o tempo em que se 
exclame: ' .Bem dito o que vem em N orne do Senhor!' 

Durar~te a jornada mostrou-se Jesus sempre de in-
trepido ~;emblante; e enviando adiante mensageiros a 
uma cid~tde da Samaria, a fim . de prevenirem a pousa-
da, recu~aram-se os da terra a recebel-o,1 por conhe-: 
cerem qpe se dirigia á capital; e os discipl.Ilos, saben-
do-o, m()StraFam-se .muito irados; Thiago '\João dis-
seram: ' Queres, Senhor, que desça o fogo fio céu, e 
os consumma ? ' · \~ · 

l\'las Çh!i~to reprehendeu-os, redar~uindo : , ' I,gno":' 
raes o e?pmt9 da vossa vocação? Ü· F1lho do ornem 
não veiq a perder almas, mas a salva!- s.' \ 

Na I:llesma viagem um homem, sahi . do ao encon-
tro do ]~estre, parou, e disse : Seguir.-te-hei aonde 

(1) ORortel me hodie et sequenti die ambulm·e! Estas pala-
vras_, apppcadas á ~resente ci~cumstanci.a~ 'indica?l qn~ Jesus 
dev1a de"r1orar-se a1nda tres dtas na Galdea, para depots d'el-
les, corta1las as ciladas de Herodes, se hir juntar em Jerusa-
lem com seus irmãos, (isto é, seus primos co-irmãos) qné en- · 
tre outro~ eram os dous Apostolos 'fhiago menor, .e Judas; 
talvez ta~obem Simão o Canan&o, e José, 

• I \ 
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quer que fores! ' O Salvador acudiu logo: 'As rapo-
sas tem as suas covas, e as aves do céu os seus ni-

._nhos; mas o Filho do llomem não tem . aonde recli-
ne a cabeça I ' 

CAPITULO NONO; 

OS DEZ J~EPROSOS,. MARTHA E llfAlUA. O HYDll.OPICO. 
JNSTIWCÇÕES NO TEMPJ,O._ 

Quos ut vidit, dixit: Ite, ostendite vos . 
. sacerdotibus. Et factum est, dum irent, 
mundati sunt. 

EvANG. sEc. Luc. CAl'. XV.II, v.t4. 

Si quis voluerit voluntatem ejus facere : 
cognoscet de doctrina, utrum ex Deo sit, 
aut ego a me ipso loquar. 

EvANG. sEc. JoAN . CAl'. VII, v.17. 

Á LEPRJ\ representa a íma~em do peccado; e a ~ce
n~ que vamos expôr, é a figura natural da peniten-
cia, remedio unico para a limpar. 

Os que foram ·contaminados pela lepra espiritual. de-
vem humilhar-se, mas nunca hão de perder a confian-
ça em Deus ; mas do fundo· do coração devem levan• 
tar a voz dolorosa pata o soberano Redemptor, im-
plorando um olhar de compaixão da sua-misericordia. 

Apesar de Christo se dirigir encobertamente a Je-
rusalem, nas provinci~s ae Galiléa e de Samaria não 

7 *, 
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escondeu o nome, nem se negou a obrar milagre.s, que 
attestassem ·o seu poder. 

A entrada de uma aldeia succedeu virem ao seu · 
encontro dez leprosos; e logo a distancia começaram 
a erguer a voz; e a clamarem: 'Jesus! Mestre! Com-
padece-te de nós I ' 

Tanto que os viu, dissc·lhes o Salvador: 'H ide apre-
sentar-vos aos sacerdotes. ' E deixou-os, não accres-
centando mais. 

A fé era grande n' elles; e recebendo as palavras do 
Messias como promessa, acreditaram-as. De feito, Chris-
to mandava-os comparecer diante dos Levitas, porque 
no caminho os havia de sarar, e queria que se· cum-
prisse em tudo o preceito da Lei, a prova jurídica da 
cura, para o leproso ser restituído á communhão elos 
homens. 

1Em 1 obediencia ás .palavras de Jesus, já ell~s h iam 
ele jornada, quando a enfermidade desappareceu de re-
pente, 'e se acharam limpos. 

Um apenas observou em si o prodigi'p, não poden-
do conter-se, volveu atraz, e soltando a voz em acções 
de graças correu a lançar-se aos pés de C,hristo, com 

· o rosto sobre a terra, engrandecendo a glo1~a de Deus. 
Era natural de Samaria, e o Mestre, ol&ando para 

elle, diss : ' Não é verdade que todos os ~z foram 
curados ? Aonde estão os outros nove? Não houve 
quem voltasse, e viesse glorificar o Senhor, senã~ um 

. I ' I \ estrang·,eiro . \ 
E m,andando-o erguer, accrescentou : ' Levanta-te 

e vae, rrue a tua fé te s-alvou ! ' 
De certo alludia á salvação ela alma, porque a sau-

ue do fOrpo toqos a tinham alcançado. Ü que a ar-
dente t

1
é e a gratid}io do samaritano mereceram foi a 

promes:,;a da vida eterna da alma, mais preciosa do 
que o primeiro beneficio, que apena~ representava .o 
symholv da . remissão espi:ritual. . 
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· N1~ta mesma viagem, lão fecunda em prodigios, 
aconteceu, que entrando Jesus em uma aldeia, · foi hos-
pedar-se em casa de certa mulher chamada Martha. 
Maria, sua irmã, assenteu-se logo aos pés de Christo, 
c ouvia a sua palavra, sem se mover para acudir á 
outra, afadigada nas lidas . da casa. · Estranhou Mar-
tha ver-se desajudada, e foi queixar-se ao Mestre, di-
zendo-lhe: 'Senhor, não te importa, que minha irmã 
me deixe andar servindo só? Dize-lhe que me ajude.' 

Jesus respondeu: 'Martha, 1\iartha, estás muito 
inquieta, c queres acudir a muitas cousas. Entretan-
to só uma é nécessaria ; e Maria escolheu a melhor 
parte, que não lhe será tirada. ' 

Esta concisa replica é a apologia dos que aprovei .. 
tam na contemplação o tempo que lhes sobra das obri-
gações. A irmã de Maria prezava de mais a acção.; 
pó r isso o Mestre, oppondo a sua ·lida ao silencio con .. 
templativo da outra, decide ? seu favor, louvando-a 
por abrir os ouvidos da alma ás 'sementes da boa dou-
tt~ina, não curando de outros cuidados, nem de outros 
alimentos. · 

Chegou Cbristo a Jerusalem depois de começada a 
festa dos Tabernaculos ( 1 ). 

Os Judeus não o descobrindo espantavam .. se de o 
não verem. Por fim acharam-o. -

Succedeu entrar o salvador uni sabbado em casa de 
um dos principaes phariseus a tomar a sua refeição ; 
e os presentes não se cansavam de o observar, buscan-
do pretextos para alguma censura. Eis que apparece 
ali de subi to um hydropico, queixando-se dos seus ·pa-
decimentos, e implorando o remedio d' elles. 

(1) Durante esta festa celebrada a Hí do mez de Tisl'i, cor-
respondente ao nosso mez de setembro, os Judeus, eni me mo-
ria da peregrinação pelo deserto, habitavam em Jerusalem 
debaixo de. barracas cobertas. de ramos. 
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Então, virando-~e para os doutores da Lei~-pãra .. 
os phariseus, Jesus perguntou-lhes: 'É permittido ao 
sabbado curar os enfermos ? ' Calaram-se, e o Salva-

, dor tocando no homem, sarou-o, e mandou-o embora. 
Lendo, porém, no pensamento dos adversarios, e 

respondendo ás accusações, que lhe dirigiam mental-
mente, accrescentou: 'Qual de vós cahindo-lhe o boi, 
ou o jm11ento em um poço ao sabbado, deixa de o 
tirar?' _ 

Tambem lhe não souberam replicar; porque n' esta 
parte eram menos escrupulosos os phariseus, do que 
os Rabbis, que hoje mesmO' ainda crêem, que a vin-
da do Messias se demora por falta de austeridade na 
observancia do dia santificado. 

Nenhuma d' estas co usas era desconhecida de Chris-
to; poil: isso, notando que os convidados escolhiam os 
primeiros r.ssentos á meza, e querendo mostrar como 
lhe era facil -desfazer os ardis, propoz-lhes umi,l para-
llola n'est1s termos: 'Quando fores convidado a al-

, gumas ved,as não te assentes no melhor Jogar; pode 
ser que esteja presente pessoa mais auctori!!à~a, e que 
o dono da casa, chegando1 tenha de te diz<ilr: pá o teu 
logar a este! E com-a vergonha da reprehensãp hirás 
buscar o ~ltimo assento~' · . 

'Se fort:js convidado escolhe pelo contrario o Jogar 
mais humi)de, para, quando vie~ o que te convi~ou , 
poder dizer: amigo senta-te mais para·' ima ! E 1'sto 
servir-te-h1a de gloria na presença dos que ouvirem, 
pois quem mais se humilha, mais se exalta.' 

Esta aqmoestação cabia perfeitamente ao orgulho 
dos sectarios, que na ostentação -ele v 'rtudes c santi-
dade, não duvidavam pôr tqdos aos seus pés, aFogan-
do-se injw,;ta- supremacia. \ 

O dono da casa, tambcm, mereceu que o Sulvador 
o advcrtis~e do ~rro dos convites fasluosos e munda.:. 
nos, esquepiclos inteiramente os deveres da .charíclh~e. 

-\ 
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~·........_..FaUando com ell~ disse-lhe Christo : Quando deres 
algum jantar, ou alguma ceia não chames nem os teus 
amigos, nem os teus irmãos, nem os teus visinhos, 
que forem ricos ; não aconteça que elles te convidem 
por sua vez, e .com isso paguem. Convida os pobres, 
os aleijados, os coxos e os cegos ; e serás bemaventu-
rado, porque esses não têem com que te retribuir ; 
mas o que lhes fizeres ser-te-ha retribuído na resur-
reição dos justos.' 

Ouvindo-o exprimir-se assim um dos que estavam 
á meza; disse: 'Bemaventurado o que comer o pão no 
reino de Deus ·t' 

Christo replicou: 'Um homem fez uma grande ceia, 
e convidou para ella muita gente; e quando foi a ho-
ra mandou um dos servos para avisar os con.vidados, 
pois tudo estava prompto ; mas elles, todos á uma, 
principiaram a escusar-se.' ' 

'Disse o primeiro : Compr~i uma quinta, e preciso 
hir vel-a ; rogo-te que me desculpes.' 

'Disse o outro: Comprei cinco juntas ele bois, e vou 
experimental-os. Peço-te que me escuses.' 

'Disse outro ainda: Casei, e por isso nãD posso lá 
hir.' 

'0 servo, já de volta, deu. conta ao Senhor de tu-
do.- Então irado o pae de famílias, exclamou: Vae ás 
ruas c praças da cidade, e quantos pobres, aleijados 
e~ cegos achares, traze-m' os cá.' · 

'Elle obedeceu, e tornando disse : fiz o que orde-
nastes, e ainda ha lagar para mais. Sahe por esses ca-
minhos e cercos, redarguiu o Senhor, e-força-os a en-
trar para que fique cheia a minha casa ; porqu.e te 
affirmo que nenhum dos que foram convidados prova-
rá da minha ceia.' 

N'esta parabola, descreve Christo a _sorte dos .que 
sendo chamados ao/banquete celeste, paixanclo os olhos 
}lara a terra, e surdos a voz ela consciencia, deixam 
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vites reiterados com que, Deus os favoreceu. 

Prezos nos laços r:arnaes, não quizeram hir em quan-
to era tempo, e. quando, já tarde, o desejam, os laga-
res estão occupados ! 

Que importa que a pintura da verdade fosse tão viva 
e terrível? O Mestre não encontrava senão cegos; e a 
soberba e o odio, conjurados, em vez de aproveitarem 
com as suas palavras, convertiam-as em veneno, ou se 
as gravavam na memoria era para se lembrarem no 
dia das vindictas! 

Passado- já o quarto dia, isto é, no meio da sQle~ 
mnidade, foi Jesus ao Templo, · e começou a ensinar. 

A sabedoria manava dos seus labios, como de fonte 
inesgotavel. Suspenso e maravilhado, o auditoria pas-
mava d~ tant_n eloqu~ncia, e co'mo succecle fr~quente.,. 
mente, a admiração n aquelle momento emudecia quaes-
quer ou~ros sentimento~. 

'Comp sabe' elle as letras não as tendo estudado? I 
percruntavam os Judeus. Christo explicou1lhes o mys-
terio, n:vclando a origem, dl onde procedia a scien-
cia. 'A minha doutrina não é minha, mas dlaquelle, 
que me enviou ! I Os incredulqs; porém, ·não o perce-
biam, r~orque - não desopprimimn o coração do pezo 
das culpas o infidelidades. Verificavam-se nlelles as ex-. 
pressões do Psalmista : (( não queriam a inte!ligencia 
do bem ; » se alguem, disse ainda o Salvador, fizer a 
vontade de Deus, logo conhecerá se a minha doutri.: 
nn vem elo céu, ou se fallo só por mim. 

•o q~tc faliu de si, accrescontou Jesus, busca a pro-
prin "'torin; mas o que bu ca unicamente a ele quem 
o ·nviotV é vcrdodciro, não commette injustiça.' 

'Nilo vos deu Moy és n lei ? E comtudo, qual de 
\'Ó · (\ umpl'c? Porqu m ' quereis mntQl'? I 

Eulil'c~ :\lrruu do povo, ~l'nrlnrnm : h stús po s o! 
Q tl rn nro tlt'l.\ tl"\nt L\l'rlr'? I Je ·us r pli '() ll : ' Fiz 11111 
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qtte Moysés vos impoz o preceito da circumcisão (que 
não veiu d'elle; mas ~os patriarchas) não duvidaes cir-
cumcidar as creanças ao sabbado. Para não violardcs · 
a lei de Moysés praticaes esta·ceremonia no dia san-
tificado ; como vos indignaes por eu ao sabbado curar 
qualquer enfermo ? ' 

'Nunca julgueis pelas apparencias; mas pela recti-
.dão.' 

'Disseram então alguns de Jerusalem: 'Não é a es-
te que elles procuram matar? Eil-o f~ llando em pu-
]J!ico, e não lhe respondem ! Terão os senadores re-
.co.nhecido ser o Christo? Mas nós sabemos aonde elh~ 
nasceu, e do Christo, quando vier, ninguem saberá a 
patria.' 

Esta falsa idéa sobre o Christo ignora-se de quem 
o·s Judeus a tomaram; mas é prova v e! que fosse talvez 
do seguinte texto de Isaías ma l interpretado: «Quem 
explicará a sua 0o·eracão? i) · . 

~ . . 

O prophe"ta entendia a geração eterna e o seu mys-
terio ineffavel ; mas ~os meio doutos, pouco instrui-
tios rías cousas da esc:riptura, acreditavam que o Mes-
sias havia de apparecer subitamente, sem se saber d'on-
de vinha, nem os paes, ele qu'e nascêra. 

Jesus, penetrando estas objecções, posto que as não 
pudesse ouvir do Jogar em que se achava, continuou 
o seu . discurso, e levantando a voz, respondeu: 'Não 
só me conheceis, como saheis d' onde sou ? Não vim 
por mim mesmo, mas o que me emiou é verdadei ro, 
c não o conheceis. Eu sou quem o conheço, porque 
procedo d' elle, e· me enviou ! ' 

Escutando estas palavras, que se referiam á o· ra-

. 
(1) Christo aqui ail ude à cura do hydropico, c ao cspi.tn · 

to dos hypocritas , que a reprovavam 1 com o se fo.sc um crim 1 ' 
por ser obrada ao sabbttdo. 
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ção eterna do Filhõ de Deus, como as primeiras ai .. : 
Judiam ao seu nascimento humano, os Judeus, exci-
tados pelos bypo,critas, tentaram prender a Jesus ; po-
rém, como não tinha chegado a hora, quebraram o 
impeto em imprecações, e nioguem lhe lançou as mãos. 

Ao mesmo tempo, muitos do povo, crendo -n' elle, 
cxclatnal'am : 'Quando vier o Christo fará mais pro-
dígios do que este?' 

Chegaram as suas vozes aos ouvidos dos phariseus, 
e juntos com os príncipes dos sacerdotes eÃ']lediram 
homens armados, que o prendessem. 

·Não consta se o Mestre ainda se achava no Tem-
plo, quando entraram, e se foi a elles, ou ao povo, 
que dirigiu as suas derradeiras palavras: 'Por pou-
co tempo estarei ainda comvosco; voltarei breve para 
aquelle; , que me envio.u, e depois se ajustará a conta 
dos i'ncr~dulos. Haveis de procurar-me, e não me co-
centrareis, porque não vos é dado seguir-me, aonde 
eu vou.' 

Os Judeus, ouvindo-o, fallaram logo entre si: 'Para 
onde é que se retira, que o não havemos de encon-
trar ? Acaso se recolherá ao seio dos que estão dis-
persos no meio das nações, e hirá instruir os gentios? 
O que significam as palavras que proferiu: 'Haveis de 
pTocurar-me, e não estarei ; aonde eu vou nã pode-
reis seguir-me?' · 

No ujtimo dia da festa, qu~ . era • mais solemne, 
Jesus to "nou ao Templo, e postJ de pé, levantou a voz, 
dizendo: 'Se alguem tem sêde, venha para mim, e be-
ba·! Para o que me crer hão de manar os tios de agua 
viva, 'sequndo as promessas da Escriptura.' 

Entretanto muitos do povo,_ escu ando-o, exclama-
am : '~egurameute é um propheta ! ' 

Outrqg acudiam, replicando: 'E o Ch_rislo.!' e eram 
atalhados logo p.elos que· lhes observavam: 'Pois da 
Galiléa ~ quç elle ha de vir? Não nos assegura· a EH~ 
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criptura, que o Christo sahirá da geração de David, e 
da aldeia de Bethlem, aonde mora v a o r_ei propheta?' 

A multidão, pois, apparecia uividida em partidos, 
e~tes louvan~o, e aquelles censurando as lições doMes-
sws. 

No meio· das dissenÇões corriárp certos homens da 
facçüo dos sacerdotes, espiando o instante favoravel de 
o prenderem; mas nenhum se atreveu a executar a 
ordem, ignora-se - O motivo; e voltando para onde os 
phariseus os estavam esperando,, responderam ás per-
guntas raivosas, com que os apertavam, dizendo: 'N.in-
guem nunca fallou como este homem t' 

Os phariseus ainda mais irados, .replicaram : 'Dar-
se-h a caso, de que sejaes tamhem dos enganados? Hou-
ve:entre os senadores, ou entre os nossos, algum que· 
o acreditasse?' 

Entüo Nicodemos, que vinha com os ao-entes, e já 
uma vez fallára de noute com Jesus, virou-se para el-_ 

. les, e disse-lhes: 'Condemna a Lei, porventura, :I qual-
quer, antes de o ouvir, e dos juizes se informarem? ' 

Nüo pode.ndo desfruir a v.erdade da interrogação,. 
os phariseus embravecidos, clamaram : 'Tambem tu 
és Galilêo? Examina as Escripturas, e-saberás que da 
Galiléa não ,se Jeyantam prophetas ! ' 

De1iois retiraram-se para suas casas, desanimado5 
com o mau exilo da emprcza. 
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CAPITULO DECIMO. 

' . 
A iUULUEU ADULTERA. VERDADEIROS FJLHOS DE AllRAHAl\I . 

O CEGO DE NASCENÇA . O BOl\1 PASTOU. 

Et dixe!'unt ei ; Magister, hrec muli.er de-
prehensa est in adulterio. 

EvANG . SEc. JoAN. CAP. VIII, v.!~. 

Dixit eis jesus: Amen, amen dico vobis, 
ant~quam Abraham fieret, ego sum. 

lnui, v. 58. · 

Q ui autem intrat per ostium, pastor est 
ovium . 

lnEM, CAP . X, v. 2. 

SENDO, já tarde retirou-se o Senhor a~ monte Oli-
' 'ete, d 1onde voltou ao outro dia sobre a. madrugada 
para o Templo. \ . 

O povo, que acudia a ouvil-o, era immenso, e que-
rendo-o doutrimn·, assentou-se, e principio~. 

N 'es ~a occasião, os ~cribas e pharíseus, qu~ nunca 
p:rdialli! lanço de o e~redarem, apr~sentaram\se-lhe 
dwnte, pllegando que vmham ~ropor .... he um casD pa-
ra decidir. · 

,. Traziam atada uma mulher, ç~lhida em delicto fla-
grante, ~mostrando-a, exclamaram: 'Acaba agora mes-
mo de ser achada em adulterio. Moysés mamla na Lei, 
que os iiclulteros morram lapidados ; tu o que dizes?' 

Os sectarios não perg.untavam para sa,ber~ mas pa-
ra tent~rem "fl Christo, tirando pretexto para o accu-
sarem. \ 

Depqis de os ouvír, o Mestre calou-se; e inolinan-
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Jo o corpo poz-se a escreYer com o dedo sobre a· ter-
ra. Insistiram elles, porém, e Jesus erguendo-se, dis-
se~lhes: 'Aquelle que se julgar sem peccado, seja o 
primeir.o que a apedreje ; ' e tornou logo à abaixar-
se, continuando a riscar na terra. 

·Envergonhados os phariseus, e convencidos pela pro-
pria consciencia, foram sahindo do Templo, sendo os 
mais velhos os primeiros. Por fim deixaram só a Chris-
to com a delinquente. 

O Mestre, levantando-se então, e não vendo ali ne-
. nhum dos Scribas, perguntou á mulher: 'Que é fei.to 
dos que te ac.cusavam? Condemnou-te algum?'~' N in-
gucm, Senhor,' redarguiu ella.-'Pois se .ninguem te 
condemna; tão pouco te condemnarei eu. Vae, e não 
peques mais.' 

Findo este incidente, c9ntinuoú a prégar, e disse: 
'Sou a luz do mundo, e q.uem me segue não anda em 
trevas, ·antes alcança a claridade Ja vida.' 

Oppozeram-se alguns phariseus, que tinham chega-
do, observando que o Senhor testemunhava de si mes~ 
mo, e o testemunho, portanto, não era verdadeiro ou 
conforme com a Lêi. O Messias re?pondeu: 'Ainda que 
fallo de mim proprio, é verdade quanto digo, porque 
sei d' onde vim e para onde vou; e vós ignoraes d' onde 
sou, e para onde hei de hir . .Tulgaes segundo a carne, 
e eu a ninguem julgo; ou se julgo, o meu juizo é jus-
to, porque · o não dou eu só, mas tambem o pae, ·que 
me enviou.' 

Perguntando-lhe elles então : ' Quem és? ' O mes-
tre redarguiu: 'Sou o principio ele tudo, e o que sem-
pre vos disse; quando levantardes o Filho do Homem, 
C?nh(lcereis que não faço, nem·as (}vero 03usa queweu 
Pae me não ensinasse; pois o que I;ne enviou está co-
migo, e não me deixou só, po1;que me t~ho regula-
do sempre pelo s~u agrado.' 

.Jesus sustentava .isto pubJi·~amcnte no ~Templo, no 
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Jogar, em que eslava o· Carophilaceu, ou mealheiro j 
aonde se depositavam as esmolas e offerlas, de que 
subsistiam os ministros do culto ; e muitos dos que 
o escutavam acreditaram. Virando-se para . estes disse 
Christo : ' Se permanecerdes na minha palavra sereis 
verdadeiramente meus discipulos ; conhecereis a ver-
dade, e a verdade vos li vrará da escravidão.'-' Nós 
somos descendentes de Abraham, replicaram elles, e 
nunca fom9s escravos ; porqúe dizes, pois, que vire-
mos a ser livres?' 

'Em verdade vos asseguro, atalhou Jesus, que é 
escravo da culpa todo aquelle, que a commette ; e se 
sois filhos de Abraham, praticae obras dignas d'elle. 
Quereis dar-me a morte, porque as minhas palayras 
não cabem em vós ; mas eu fallo do que vi em meu 
Pae. Quem pode arguir-me de peccado ? Se vos digo 
a verda4e, porque não me ·daes credito? Quem é de 
Deus esputa benignament~ a palavra de .Deus; e por-
que o não sois é que não a ouvis.' . 

A istp -responderam os Judeus~ 'Bem dizemos· nós, 
que és samaritano, e tens demonio.'-'~ão tenho de-
monio, replicou Jesus, mas honro · a ·meu Pae, e vós 
deshonrastes-me a mim. Não busco a glorro propria ; 
outro a buscará., e fará j1,1stiça. Assevero-v~s que to-. 
dos os (lue abraçarem a minha do.utrina viverão eter-
namente.' · . \ 

Retorquiram os Judeus: 'Agora vemos que1 estás 
possesso. Abraham morreu, e\ os pro~hetas tambem, 
e tu a~rmas, que nunca hão. ele perecer os que guar-
darem a tua palavra ? L Acaso é's maior ~o que nosso 
pae Abraham, que morreu, ou elo que os prophetas 1 
Quem te fazes tu ? ' 

' Se eu me exaltasse a mim mesmo, atalhou Chris~ 
to, com,igo ficaria a vã gloria ;· mas querh ~e glorifi-
ca é me:u Pae-aq~elle que dizeis o vo.~so Deus ! En-
tretanto não o tendes conhecido; roas eu conheço-o, 

I · I \ 
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e guardo a stw · pala rra. Abraham desejou anciosameh-
te• ver o meu dia ; viu-o, e alegrou-se. 

'Ainda não tens cincoenla annos, c viste a Abra- ' 
ham ? ' exclamaram elles. 

'Em ' 'erdade vos digo, proseguiu o Mestre, que 
antes de Abrahão ser· feito, existía eu ! ' 

EnfureCidos então. os Judeus por esta resposta, que 
trataram de hlusphemia, pegaram em pedras para lhe 
atirarem; mas Jesus encobriu-se, e sahiu do Templo. 

Quando sabia reparou em um cego de nascença ; e 
perguntando-lhe os discípulos, que peccado commet-
têra aquelle infeliz, ou qual fôra a culpa de seus paes 
para nascer condemnado a perpetua escuridão, retor-
quiu o Senhor: 'Não foi culpa sua ncin de seus paes; 
nasceu assim para se manifestarem n' elle as obras de 
Deus. Estou no mundo, e sou a sua luz.' 

Fallando d' este modo cuspiu no chão, amassou a 
terra ·humida nos dedos, e ungiu os olhos do cego. 
Depois, disse-lhe: 'Vae, e lava-te no tanque da fon-
te de Siloé ! ' 

Obedeceu o enfermo, e voltou com vista. Os visi-
nhos, que o çncontravam ped~ndo esmola, exclam~ram
achando-o são : ' Não é este o cego, que jazia assen-
tado a pedir? Uns affirmavam- é; outros negavam, 
assegurando que parecia, sem o ser. Mas elle, respon-
dia a todos : sou eu ! 

Perguntaram-lhe então ·como lhe tinham sido aber-
tos os olhos, e o mendigo rcdarguiu : 'Aquelle ho-
mem chamado Jesus ungiu-me as palpcbras de terra 
humida,· e disse..:.me: Vae ao tanque de Silo6 . e lavil-
le. F11i, lavei-me, e tornei com vista.' 

'Aonde está elle?' Qcudiram alguns. 'Não sei!' re-
plicou o que fôra cego. · · 

Levaram-o logo d'ali aos phariseus, e estes princi-
piaram a indagar o modo por que recebêr<J a luz. Nar-
•rou-lhes tudo, C varios SCCtarios, par1l diminuÍrem DOS• 
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merecimimlos de Christo, começaram a clamar: '0 ho .. 
mem que não respeita o sabbado não é de Deus!' ' 

, Muitos, porém, ob_servavam: 'Como póde o pecca-
dor obrar prodígios taes?' 

Voltando-se então para o cego, disseram-lhe: 'E tu 
o que julgas d' elle?'- 'Que é prophetÍl ! ' replicou-. 

Não querendo ainda acreditar, chamaram os paes, 
c perguntaram-lhes se aquelle era seu filho, e se tinha 
nascido cego. 'De certo, affirmaram, que é elle, e que 
nasceu cego. O que não sabemos é de que maneira 
Tecobrou a vista . De mais tem idade ele razão, e po-~ 
de fallar de si. lnterrogae-Q l 

Diziam isto, porque se temiam dos Judeus, que ti-
llham machinado expulsar da Synagogn aos que ou-
sassem. confessar, que Jesus de Nazareth era o Christo. 
· Os phariseus viram-se obrigados, pois, a tornarem 

a cham~r o cego, e. a dizerem-lhe: 'Exalta só o no-
me do ·~enhor ; sabemos, que o homem que te cu-... r d , rou, e pecca or. 

Mas rlle, fiel á voz do seu convencimente, não se 
confundiu, antes com animo varonil reborquiu: 'Se 
é pecca~lor não sei ; sei só, qu!=l antes era. cego, e ago-
ra vejõ.l \ . 

Atal~ados com a replica insistiram para\ que lhes 
contass~ novamente de que modo o milagre se obrá-
ra . O cego negou-se, exclamando: 'Não vol o disse 
já, c n~o o ouvis tes? De que~ serve ,repetil~o? Que-
reis tambem tornar-vos seus dliscipulos ! ? ' 

'Discípulo d' elle sejas tu, que nós o· somos só de 
Moysés ! gritaram os Judeus ênraivecidos. Sabemos 
que Deus f aliou a Moysés, mas este ignorâmos<d' on-
de é! ' 

' Cousa admiravel por certo ! respondeu elle. Nâo 
saberde~ d' onde é, e abrir-me os olhos !\ Ensinaram-
me que Deus não ouve os peccadores ~ e que só es-
cuta os que o veneram cumprindo a sua vontade. Des-
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(!e que existe mnnclo ouyistes já rrue algucm desse ris~ 
ta a um cego de nascença.? ' 

Os phariscus, ardendo em ira, desataram, então, con-
tra a fé vivQ. d'aquclle homem todas as -injurias.' Des-
de o ventre de tua mãe todo tu és peccado, . e cLueres 
ensinar-nos?' E expulsaram~o. , 

Constando islo a Jesus, e encontrando-o, disse-lhe: 
' Crês no Filho de· Deus?'-' Quem é ellc, Senho:r, 
para eu crer?'-' Até já tu mesmo o viste, prose-
guiu Christo. É o que falia comtigo.'-' Creio, Se-
nhor!' respondeu; e prostrando-se, adorou-o. _ 

Então o Mestre continuou: . 'Vim ao mundo a exer-
citar um Juizo para que os cégos vejam, e os que tem 
vista se faç.am cégos.'- 'Logo"' tambem nós somos cé-
gos ! ' observaram alguns dos phariseus, que se acha-
''am junto do Messias. 'Se o fosseis não terieis cul-
pa, acudiu este, ffif.\S como dizeis- vemos ! -fica de 
pé o vosso peccado.' · 

Tendo acolhido no seu seio o homem, que os pha-
riseus expulsaram da synagoga, como indigno, Jesus 
passou a explicar em uma parabola o sentido das suas 
acções, castigando ao mesmo tempo a maldade dos hy-
pocritas, que não duv~davam empregar o terror para 
desviarem os sinceros do coração, atrahidos pela ver-
dade da doutrina e pela confirmação dos milagres. 

Como os phariseus presumiam de serem os unícos 
doutores da Lei, ó Senhor voltou-se para os que o es-
cutavam, e disse: 'Em verdade vos. affirmo: o que n~o 
entra pela porta do aprisco, mas sobe por outra par-
te, é um ladrãõ. Só o que entrar pela porta será o 
yerdadeiro pastor. A esle abre o porteiro., ouvem-o as 
ovelhas, e tira-as para fóra chamando-as pelo seu no-
me. Depois de sahirem vae adiante d' cllas, c seguem-o, 
porque o conhecem, deixando o estranho, ou antes fu-
gindo, porque lhes é estrangeiro.' 

Como aquelles a quem fallava o nilo percebiam, 
TO~IO Jl. 8 
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Christo proseguiu : 'Sa·u a porta elo aprisco . . Os quê 
tem vindo eram roubaclores, por isso as ovelhas os não 
acompanharam. Sou a porta; o que entrar por mim, 
lta de salvar-~e; e sahindo encontrará as pastagens 
fert.eis. O ladrão yem furtar, matar e destruir. Eu 
vim para dar a yida e a abundancia. Sou o bom pas-
tor que sacrifica a existencia para conservar a das suas 
oye]has. O mercenario, e o que nuo é pastor, não pos-
sue .como proprio o seu rebanho, e se descobre o lobo, 

• deixa as oyelhas e foge. Então a féra arrebata-as, e 
o gado desgarra-se. Sou o bom pastor, e conheço as · 
minhas ovelhas co'mo ellas me conhecem. Tenho tam-
b'em outras, que não pertencem a este aprisco, e con-
vém que· as ajunte, e que ouçam a minha voz, ··para 
de todas fazer um só rebanho debaixo de um _só pas-
tor. Por1 isso meu Pae me ama, porque ponho por el-
las a mirha vida para outra yez a..-assumir.' . · 

Este <~iscurso originou segunda discussão entre os 
Judeus. _ 
. Na prim~ira parte da parahola pintou J~sus os me~
tres da ,Lei como estranhos pela yo~ e pelo coração 
ao rehar1ho, que não guardayam, mas que\•iam . dis-
fructa~ . \ 

·~ Na segunda, a figura em que se .representa, appa-
rece-nos repassada da immensa ternura, qtie inspirou 
o seu saqrificio, e tocada cl' aquelle amor Í!Jfinito e \nef-
favel, que do alto da sua cruz l~e fez a rir os braços 
ao mun4o peccador. , 

'O bo~ pastor ~á a vida pel~s suas ovelhas! ' Eis a 
l1istoria do christianismo prophetisada ! 

Pelas ovelh-as offercce todo o seu angue· o senhor 
da viela 1~ da morte, em holocausto voluntario, entre-
gando-s~ aos tormentos e ás a{frontas, qt1ando com 
um ucenp podia precipitar os algozes, e Fomper os la-
ços, COIT\ que o ligaram ! 

Os J\Fle~s, nfi'o o entendiam; mas contrarios , em 
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pensnmcnlos, argumentavam com anlot· sobre o que 
lhé tinham escutado. · 

'Es l~ possesso! Perdeu o juizo! Porque o ouvis ?' 
Clamavam uns. ' O que elle diz, replicavam outros, 
não são palavras de p·ossesso . Acaso o demonio tem 
poder para abrir os olhos aos cegos de nascenÇa ? ' 

Assim disputavam, e de cada vez era mais expessa 
a treva na vista dos incredulos, e mais animada a cren~ 
ça no peito dos que seguiam o Messias. Mas o odio 
c a inveja dos escribas e sectarios augmentavam na 
proporção dos lriumphos alcançados pela doutrina do 
Filho de Deus. 



CAPITULO UNDECIMO. 

PRJlCF.JTOS EVANGELICOS. FESTA DAS ENCENIAS • 
.A OVEl-HA DESGARRADA. O FILHO PUODIGO. 

OS 'J'RJ\DALRADORES DA VINIIA. 

Et veniens domum convocat amicos et vi-
cinos, dicens illis : Congratulamini mihi, 
quia inveni ovem meam, qure perierat. 

EvANG. sEc. _Luc. CAP .• XV 1 v: 6. 

G.uia hic filius meus mortuus erat, et re-
vixit; perierat , et inventos est. Et cre-
perunt epulari . 

lDEJ\1"1 V, 24. 

J nsus npo ces uva de ensinor os que yi'nham bus-
~;ol-o, Q pedir-lhe rcgros pura a yida ajustàda. 

Achm1ªo-sc em B tlt'ania, no mesmo sitiG, aonde 
Jouo 'Ol1~ l'ia o Lnptismo de agua, cercõu-o grande 
trop 1 d' povo, e no m.eio dos milagres, com que res-
tüuíu u s,uud aos enfermos, appurcceram alguns pba-
·r i · ns pnrn. o 1 ntar m, conforme costumavam. 

Qn r udo xpol-o a cahir em falta, p rgunturam-
lh esl dolosnm ul': ' É li ito" repudiar a mulher 
11or <rnnlr~tl r cn.nso? ' ' 

CJ rH? l ' spoud u.: • Nn 1 udos lido qu Dens 
<.~r ando o honu~m, cr on ''orlo f m u dis : por 
i~ to d i~t,trlt. o h · m. m pn ' rnil:e1 t~untar-se-ha com 
suo. mulh l' " ri!. o dous n \unn s6 ctu:n ? As im já.· 
mo ~t' o <lons 1111\S u :n ô ; ni\o 'epnt p is o homem 

fJU D9us uniu.' 
An.dh·onl. oll s; 'Porqu mnndon Mo ,_. s u, · h o ... 
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mem ~esse carta de desquite a sua mulher, e a pu-
desse repudiar ? ' 

'Porque Moysés, tornou o Senhor, pela dureza dos 
corações assim o julgou opportuno; porém eu decla-
ro que os maridos, que repudiarem as mulheres, não 
sendo por causa legitima, e casarem com outras, com-
mettem adulterio.' ~ 

Apresentaram-lhe ali mesmo varios .meninos para 
lhes impor as mãos, e orar por elles; mas os discí-
pulos repelliam-os com vozes asperas. Vendo isto, ata-
lhou-os Christo, dizendo: 'Deixa e os meninos, e não os 
embaraceis de se chegarem, porque d' elles é o reino 
do céu ! ' E depois de os abençoar, é que se retirou. 

Aproximando-se um homem, e exclamando : ' Mes-
tre o que devo fazer de bom para alcançar a vida eter-
na?' -'Porque me perguntas o que é bom? replicou 
Jesus. Bom só Deus. Se queres entrar na vida guar-
da os mandamentos.'-'Quaes?' disse o outro. O Se-
nhor retorquiu: 'Não matarás, não commetterás adul-
terio, não furtarás, não darás falso testemunho, hon-
rarás a teu pae e tua mãe, e ao proxirrio amarás co-
mo a ti mesmo.'-' Desde a mocidade, tornou o man-
cebo, que os guardo; o que me falta ainda?' - 'Se 
queres ser perfeito, vae, vende o que tens, e da-o de 
esmola aos pobres, que terás no céu um thesouro. ' oi-
ta depois, e segue-me. : 

1\ias o mancebo retirou-se triste de ouvir isto, por-
que possuía muitos bens. Então virando-se para os dis-
cípulos, o Mestre observou: 'Em verdade yos di o-o, 
que um rico difficultosamente. entrará no reino dos 
céus ; e ainda vos digo : que mais facil é passar um 
camello pelo fundo de uma agulha, do que ntrnr tun 
rico no céu.' 

Espantando-se os discípulos, dis eram-Ih ~ 1 o-o : 
'Quem poderá salvar-se?'-Jcsus, olhando pnra 11 '~. 
rcdarguiu sómente: 'Aos homcn é imp -"irei mn; .. 
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flUl'~ Deus tudo é pos~·ível .' :E responde~1do a uma per-
gunta de Pedro, concluiu assim : 'Todo o que deixar, 
por amor do meu nome, a casa, os irmãos, ou os paes, 
a :mulher ou os filhos, e a fazenda, esse receberá cem 
J)Or um, e possuirá a vida otenta.' 

Jesus, doutrinando os discip!!los, disse-lhes tàmbem 
·servindo-se da linguagem figurada con1o usava: 'Um 
homem rico tinha um -feitor, e este foi accusado de 
lhe di lapidar os hen.s. C.J:wmou-o, c lncrcpou-o assim: 
Sabes o que ouvi de t.i? Dá-me contas da tua admi-
nistração, l)orque já não podes ser meu feitor.' 

'Então· o administrador pensou comsigo: Que fa -
J·ei visto que meu amo me tira a gcrencia? Cavar não 
posso, c de mcncligar tenho vergonha ; mas jll _sei de 
que me hoi do valer, quando for expulso, para ac.har 
quem ma acolha .' " 

• Convocando, pois, os que deviam ao Senhor, dis-
·e no prjmoiro: qumúo deves a meu amo?- Cem 
cados d nzeitc, rcspond 'U.- Bem, 1·etr cou o eco-
uomo, toma n tua obr igarão, asscnta-Le depressa, 
ser v outra de cincocnta.' 
' ' iraodo-s , ;lepois, para o segundo, disse-lhe : c 

tu quanto d 'Y s? - Cem róros de trigo. - \Toma o 
leu cs riplo, _' Ne outenta. E o amQ louvou ~ feitor · 
iuíquo p9r t 1' obrado como hômem ele juizo, porque 
0' fj Jh S LfC ' lC Se UIO iiO l11HÍS s.abi S fi H SUa geré\.CâO, 
do qu' os .Gib · da luz.' 1 

'Taml) m n vos digo: grangeae amili'os com a. ri-
qu 'Za~ d·rl iniquidade. pant et}l rós faltaudo, YO. rece-
b r"ln nps Lnh rnacul ' elerno~. 

'O que ~ fi I no mer1_ ,, c fi l n mais; e o injus-
lo eom p u' • sel-o-lu\ n mt~ito. Se nZo fo . tes fieis 
un · riquezn · inju tus, lJUem yos confhw't a verdadei-
l'l\: '? I ' \ 

'N'nhnm ''rn p d senir a donsS nhore t poi· 
ou ha d' nbonec~r a um amar o l' ntro1 ou ba d 

I • 
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entregar-se a um, e desprezar o outro; niuguem servi ... 
rá ao mesmo tempo a Deus e ás riquezas.' . 

Como os phariseus eram avarentos zombavam d'es-
tes preceitos; mas Christo penetrando-os, dizia-lhes: 
' Daes-vos por justos diante dos homens, porém Deus 
conhece os vossos corações, porque as grandezas que 
dcslumbrúm os olhos do mundo são abominações aos 
olhos do Senhor.' 

'Havia um homem opulento, que se vestia de pur-
pura e de estofos delicados, banqueteando-se todos os 
dias esplendidamente; e havia tamhem um mendigo, 
chamado Lazaro, todo coberto de chagas, que estava 
deitado á sua porta, e desejava fartar-se das migalhas, 
cabidas ela mcza do rico, mas ninguem lh'as dava, e 
os cães vinham lamber-lhe as ulceras.' 

'O mendigo succedeu fallccer, e foi levado pelós an-
jos ao seio de Abt;aham; o rico tambem morreu, e foi 
s.epultado no inferno.' 

'Quando jazia nos tormentos, levantando os olhos, 
viu ao longe a Abraham, e a Lazaro no sc_u seio, e 
gritando, clamou : Abraham, compadece-te de mim, e 
manda cá a Lazaro para que melhe em agua a ponta 
do seu dedo, c me refresque a liogua, que se abra~a 
n'esta chamma!' · 

'}i'ilho tornou-lhe Abraham, lembra-te ele que re-
cebeste os teus bens em tua vida, c que Lazaro não 
teve senão males ; por isso agora o vês eonsolado, e 
tu penas em tormentos. De mais, entre nós e vós exis-
te um grande abysmo - d'aqui não se pode passar pa-
ra, lá nem de lá súbir para cá.' 

'Então o rico exclamou_: rogo-te "que o envies á 
casa de meus paes, porque tenho cinco irmãos, e com 
o testemunho d' elle verei se escnpam a cahirem, co-
mo eu, n'csle logar· de amarguras.' 

' \braham redarguiu-lhe: Ellcs. têem lá l\Ioysés c 
os prqphelas ; ouçam-os ! -Não ; disse o rico ; mas 
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se for avisai-os algum dos mortos hão de fazer peni-
tencia.' 

' Abraham respondeu: Se clles não ouvem Moysés 
c os prophetas, tão pouco se moverão, ainda que re-
suscitc um dos mortos para os converter.' 
· Depois d'esta parabola 6 provavel, que o escarneo 
dos orgulhosos sectarios diminuísse mas que em tro-
ca a sua aversão crescesse. A lição era bastante as-
fJe ra, e dev ia-os ferir cruelmente. 

Entrou o inverno. Celebravam-se em Jerusalem as 
festas, chama.das Ence11ias, em memoria da dedicação 
do Templo, profanado }lOr Antiocho, e renovado por 
J Ltdas l\'lacha·beu. 

Esta cereh10nia, que o historiador Josepho nos des-
creveu, denominando-a a festividade das 'luzes, atrahia 
grande' c9ncorrencia á cidade Santa, no mez de Cus-
leu, ( 1) cprrespondénte ao nosso dezembro. · 

Zeloso, como se mostrava sempre em guardar ores-
peito e o culto da lei antiga, Jesus tinht\ vindo ass is-
t i~· ; c os ,Juueus mal o des~obriram, .cercarrm-o logo, 
dtzcnuo ~uc não os entrettvesse ma1s em suspensão, 
e lhes declarasse claramente se era, ou não, o Christo. 

Succedia isto no poitico Salomonico, situado na par-
te oriental elo Templo, (2) e o Senhor, yoltando-:se pa-
1·a os qLle o intcrrogaw.tm, detere os passos, c respon-
deu : • Nilo yo]-..o tenho dito, sem me acreditardes ? 
As obras, quo pratico em nome c c mou (r.ae, dão tes- • 
1emunho do que SOU; porém YÓS SQ iS incredulos, e não 
êlll(bes eutrc as minhas ovelhas, que me onvcm, que 

(t) A fesl<t elas Eucenias era ftxa, e til ha log;r. no \'ige-
~ i nw quint

1 
dln UQ rnc~ de Cusleu. 

(2) Este portico, ou alpcndrada, cujo .nome se df! riVaYn 
•1e alom ã~, que u 111andou cunslruit· depois \ de ediJ;ica r o 
'.l'c111plo c ~ pplainar um mot~ te 1 qne lhe fazi.1 so mbra, r esis tiu 
ú dc;,lruiÇt<l do Templo l'r c!l ndo •rn pú, e servi ndo de modê· 
lo a onlro, que ~c fabricou c comerv a o mesmo nomo, 
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eu couhe('O, e me seguem. A essas darei a vida eter-
ua ; nunca hão de perecer ; e ninguem as arre_batará 
da mão de meu P.ae ; porque Elle c eu somos uma, ' . . c a mesma cousa. 

Enfurecidos os Judeus com esta asserção, que se 
lhes figurou nada menos . do que sacrílega, pegaram 
em pedras para o lapidarem ; mas Christo, sereno e 
manso, proseguiu : ' Obrei na vossa presença muitas 
acções boas, por qual d'ellas me apedrejaes ?'-'Não 
é por e lias, que te queremos castigar, acudiram os 
adversafios, mas porque estás proferindo blasphemi<is; 
porque sendo homem te fazes Deus ! ' 

Replicou o Senhor: 'Na vossa Lei não se acha es-
cripto: eu disse vos sois Deozes? Se ella chama Deo-
zes áquellcs a quem Deus fallou, e a Escriptura não 
erra, a mim a quem o Pae santificou,. e enviou ao 
mundo, porque me accusaes de blasphemia, quando vos 
digo que sou Filho ·de Deus? Se · as minbas obras me 
desmentem não acrediteis ; mas se ellas são corno ve-
des, porque n10 negaes a fé, e não reconheceis, que o 
Pac está em· mim, como eu estou no Pae? 

Esta explicação ainda azedou mais as iras dos fa-
naticos, e muitos principi~ram a propor, que o pren-
dessem. Jesus livrou-se, comtudo, das suas mãos. 

Depois d' esta dispu ta, para se pôr a coberto do odio 
dos sacerdotes, tornou o Senhor a retirar-se para a 
margem d'além do Jordão, e permaneceu por algum 

' tempo nos Jogares santificados pelas virtudes do Ba ... 
plisla. 

Hia com elle muita gente, acompm1hando-o por to-
da a parte, e colhendo da sua bóca as regras da ' ·ida 
ajustada. · 

Em uma d' estas occasiõcs, voltou-se um ãos que o 
seguiam, dizendo: 'Por certo João ·uão obrou mila-
gres, mas tudo o que a(Iirmou d' este sahiu verdadei-
ro !' o Salvador e~~clamou: 'Se alguem me buscar seni 
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antes se desprender dos. vínculos de pae, de mulher, 
Je Glhos, e de irmãos, não póde ser meu discípulo. 
Quem por mim não desprezar até a propria vida, pe-
gando na sua cruz, não é dos meus. Qual ele vós, pa-
I'a edificar uma torre, deixa de fazer com. pausa as 
contas dos gastos, calculando se os seus meios· bastam 
para a concluir; ou que monarcha, estando de mar-
cha contra o inimigo, não medita de vagar sobre o 
seu plano, refiectindo se ha de oppôr dez mil homens 
u vinle ou trinta tllil? E se o dinheiro não chega ao 
primeiro, acaso se expõe elle a que zombem por co-
meçar o que nãq pócle acabar; ou o segundo, conhe-

. ccndo que se arrisca, não envia a tempo embaixadas, 
pedimlo a paz? Do mesmo modo aquelle de vós, que 
ni'to der de mão ao que ama e possue, não será meu 
discipul9. Ficará inutil. O sal é bom, mas cOI:rompeu-
do-se, oom que havemos de salgar? Não presta para 
u tcrru, nem. pan1 os amanhos, e deita-se fóra!' 
. Estes discurs-os attrahiam a multid~10, e no meio 
d'cllu vinluun publicanos e pcccaclores, d sejosos de o 
omircm. Os pbariseus, porém, c os escrib s, não per-
dendo o ·casiuo de o deprimirem, murmur ynm, por-
quo o 1\fe. tr ocolbia os homens de m:.'l vi.da1 e comia 
Ú S lli) \\r'Z[\, • 

Chrislo pnra os ·om·mtcer propoz-lhes entTio a se-
guínl' vnrnboln : ' Qual de yós1 t ndo cem ovelha' c 
sumüul · -s' uma, n1o ]ara~ as1 noren a e . nove 'para 
lW? uray 11 qn s de o·arrou nt' que a ãch ? E d:e-
p tS ~ n encontra nüo n p"'e a hom.hros ,. sto o, · 
"?llond~ li ·r;s\11' hamand s amio- s . ~ra s l'eli-
ctlm· dt~ bon !ortuna qu t r m a des. b1·1r. O me -
n1u ·n d · n ·etL Di~·o-Yos gn lnt h maim.· jubilo 
to r um p c t1dor m·.rep ntlid do u p r no ·eut . e 
HOY ju··los, q1 nil nt ern d" p ' llt em:ia.' \ • 

Pu ···rHlos momentos necr' ~t1t n aiu , : 'Um ho-
~ncrn t \' lous filhu$ ; t:1 mais mor is~e-lli~ um 
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dia: entregue-me o quiúhão que me toca; e o pae re..: 
parlÍLl por ambos o que lhes pertencia. Pouco depois, 
arrecadando o que era seu, o mancebo partiu para ter-
ras muito distantes, em paiz estranho, e dissipou lá 
toda a fazenda, vivendo dissolutamente. Quando não 
tiilha nada, sobreveiu uma grande fon1e, principiou a 
necessitar, e foi obrigado, para subsistir, a accommo-
dar-se em casa de um homem, que o m'andou ·para o 
casal a guardar porcos.' 

'Ahi, chegóu a tanta miseria, que para se fartar • 
invejava as bolotas, que os animaes comiam, e nin- . 
guem lh'as dava. Por fim, cahindo em si, disse: quan-
tos jornaleiros ha em casa de meu pae, que têem pão 
em abunclancia, em quanto eu morro de fome ! ? Le-
vantar-me-hei, e hirei buscar meu pae, clamando-lhe; 
senhor, .pequei contra o céu, e contra ti; já não- sou 
digno de me chamares filho; trata-me como a um dos 
que te servem! Ergueu-se, pois, e dirigiu-se a Ci.lsa .' 

'Ainda vinha longe, quando o pae o viu, e se com=-
pacleceu. O velho, correndo par~ elle, deitou-lhe os 
braços ao pescoço para o abraçar, e beijou-o. Disse-
lhe então o mancebo: senhor, pequei, e não sou di--
gno de que me chames filho; · mas o pae gritou aos 
servos : tinte depressa o seu primeiro vestido, e pon-
de-lh' o. 1\fettei-lhe um annel no dedo, e ealçae-lhe os 
sapatos. 1\'Iatae tambem um ritello gordo para nos re-
galarmos, porque este filho, que era mor lo, revi ven; 
estava perdido e foi-me restituído.' · 

'Estando elles ao banquete, o filho mais Yelho, que 
vinha do campo, quando se aproximara ele casa, ou-
viu musica, e chamando um servo, perguntou o que 
era aquillo. Respondeu-lhe: teu irmão chegou, e teu 
pae mandou matar um novilho gordo por elle rir d 
saude. Indignou-se o filho mais yelbo, c não queria 
entrar ; mas o pae, sahindo, rogou-lhe que o fizesse.' 

'fhl muitos anuos que le sino, exclamou, e nunca 
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te desobedeci; apezar d'isso não me deste nunca nem 
um -cabrito para comer com os· meus amigos! Agora, 
tanto que volta este filho, que desbaratou em deleites 
quanto pessuia, mandas matar logo um vitello ceva-
do, e festejas ! ' 

'Filho, não assistes sempre tu commigo, replicou o 
pae, e o que é meu não é teu? Se dou hoje banquete, 
é porqne teu irmão, que estava morto, reviveu, e de-
pois de perdido tornei a achai-o ! ' 

Estas bellas imagens ·de amor inexhaurivel e ele-
meneia divina, eram novas para os sectarios invejosos, 
e consoladoras . para o povo, condemriado a padecer e 
trabalhar. Jesus, para melhor gravar no animo de to-
dos o sentido sublime da sua doutrina, aj untou ainda 
outra parabola. 

'O reino dos céus, principiou elle, é similhante ao 
pae de fcim il ias, que, rompendo a manhã, foi assala-
r iar que1~ trabalhasse na s1,1.a vinha. Aj ustado o preço 
de .um dfnheiro por dia, mandou os operarias para a 
obra.' I . . I 

' A terceira hora, sahindo de noyo, achou alguns 
t rab~lhadpres ociosos na praça, e disse-lhes: li ide tam-
bem vós para a minha vinha, e pagar-vos-hei razoa-
velmente. Á sexta ainda sahiu; á hora nona fez\ o mes-
mo ; c· junto da undeclma, torbando á praça, encon-
trou lá qutros operarias, e perguntou-lhes: Pdrque 
estaes sem fazer nada? - Porq e ning em nos aj\ts-
tou, redarguiram.- Pois hide tn tbalhar tambem na 
minha vipha ! ' 

' No fi ln da tarde di sse o senhor ao mordomo: cha-
ma os tr~tLalhadores c paga-lhes o jornal, começando 

. pelos ul ti1nos, c acabando nos primeiros. O criado obe-
deceu, c chegando aos ·qüc vieram á hora undecima 
entregou um dinheiro a cada um. Cuidaram ent ão os 
que tinhqm sido primeiros, que hiam receber mais; 
ror6m tiycram o mesmo, e cscandalisados murmura-
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ram contra o dono da vinlw, dizendo: Aos ultimas, 
que só trabalharam uma hora, dás-lhes tanto como a 
nós, que aturamos o pezo do dia e o ardor da cal-
ma ! -Amigo, acudiu o . senhor para um d' elles, fa-
ço-te aggravo? Não convieste no preço? Toma o que 
te pertence, e vae-te. Não me será permittido repar-
tir coll).O quizer? Acaso o teu olho é mau, porque eu 
sou bom? Por isso os . ultimas ficaram os primeiros. 
Muitos são os chamados, e poucos os escolhidos ! ' 

CAPITULO DUODECll\'10. 

lllORTE E RESURREIÇÃO DE LAZARO. ENTRADA E:.\1 
JERUSALEJ\J. OS VENDILHÕES DO Tll.MPLO. 

H<.ec ait, et post h;,ec dixit eis: Lazarus 
amicus noster dormit: sed vado ut a so· 
mno excitem eum. 

EvANG. sEc . JoAN. cAP. XI, v .11. 

Et ciun intrasset Jerosolymam, commota 
est uni versa ci vi tas, dicens : Quis est hic? 

EvANG, ~Ec. lVIA'l"rH. CAP, XXI, v. 10. 

N·ESTE meio tempo em Bethania, aonde assistiam 
Martha e Maria, a mesma que ungíra de perfumes os 
pés do Salvador, adoeceu um homem chamado Lazaro, 
irmão d' ellas, e varão de conceito e posses entre os seus. 

Crescendo a molestia e o périgo, as duas mandaram 
dizer a Jesus: Senhor, está enfermo, e em ri co, aquel-
le que amas ! ' 
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Christo, assim que omiu o recado, respondeu aos 
mensageiros : 'Essa doença nilo é mortal; mas foi or-
de.nada para maior gloria de 'Deus, e de seu Filho~· 

Amava muito a Lazaro, e suas irmãs; mas apezar 
d' isso deixou-se ainda ficar dous dias sem lhes acu-
dir; e só depois é que disse aos discípulos, que era 
tempo de tornarem para a Judéa. Assustaram-se elles, 
e atalharam, exclamando: 'Ainda ha pouco te que-
riam apedrejar os Judeus, e voltas para lá?'-' Não 
são as doze horas do dia? observou o Messias. Quem 
anda de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo. 
O nosso amigo Lazaro dorme, e vou despertai-o.' 

'Senhor, insistira·m os discípulos, se dorme é que 
está melhor.' Cuidavam que fallava do somno ordina-

. rio; poré'm Jesus· tinha alludido ao so·mno da morte. 
Desenganou-os então, accrcscentando: 'Lazaro mor-
reu ; e al.

1
egro-me de não me achar lá para que a vos-

sa fé seja confirmada. Ainda que falleceu, vamo.s vel-o.' 
Thomé disse então aos outros companheiros: 'Si-

gâmos o Mestre, ainda que seja para morrermos com 
elle!' 1 ' 

Fez-se a caminho, e chegando, achou o Mestre, que 
Lazaro fôra sepultado havia quatro dias. B'etbania dis-
tava meia lcgua de Jerusalem ;· e Mar~ba e M()ria, en-
cerradas em sua casa, recebiam os pczamcs dos Ju-
deus, que vinham da cidade santa para as consolarem. 

Apenas soube da vinda de Jes s, logo Martha cor-
reu ao seu encontro, e disse-lhe : 'Senhor i se aqui es-
tivesses, meu irmão não fallccia ! Mas sei que tudo o 
que pedires a Deus será concedido. ' Christo respon-
deu unicamente: 'Teu irmão ha de resul'gir.'-'Sci 
ciue resurgirá, tornou e !la, mas só no dia do Juizo 
final.' \ 

Então accrescentou o Mestre: 'Eu sou a resut·-
reição c a vida; e o que em mim crer, embora es-
teja · morto, viverá! Acreclitus isto?'-' Sim, Se.nbor, 
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creio, retorquiu, que ês o Chrislo, Filho Je Deus vi-
vo, q~e vieste ao mundo.' 

Dito isto foi Martha chamar em segredo a Maria, 
sua irmã, avisando-a de ser chegado o Mestre; e tan-
to que esta a ouviu, ergueu-se, partindo em sua bus-
ca, porque ainda não tinha entrado na aldeia, e es-
tava no mesmo sitio, aonde a outra irmã .o cncon~ 
trára. · 

Os judeus, que assistiam de ceremonia ao luto, co-
mo reparassem na repentina sabida de Maria, segui-
ram-a, dizendo: 'Vae chorar ao sepulcbro!' Mas el-
la, apenas viu o Salvador, lançou-se-lhe aos pés, cla-
mando : 'Se tu, Senho1·, aqui estivesses, não morria 
meu irmão ! ' • 

As Iagrimas da irmã inconsolavel, e os prantos dos 
que a acompanhavam, aflligi1·am o espírito de Jesus. 
Turbando-se,. perguntou: 'Onde o puzestes?'-'Vem) 
e vê!' replicaram. 

Então chorou o Christo; e os Judeus observaram 
uns para os outros : 'Vejam como elle o amava! ' Al-
guns diziam: 'Este, que abriu os olhos ao cego de 
nascença, não podia fazer que Lazaro não morresse?' 

Aproxim51ram-se assim todos do sepulchro, que era 
em uma gruta, coberta com a campa. O Salvador mnn-
<lou tirar a pedra; e notando l\1artha que o corpo con-
tava já quatro dias de sepultura, te,~e esta respo.sta 
de Jesus : 'Não te disse que se creres, verás a glo-
ria de Deus ? ' 

Levantou-se então a campa, e o Christo, alçando os 
olhos ao céu, exclamou: 'Pae, dou-te as graças, por 
me teres ouvido. Bem sei, que sempre me escutas; 
mas fallei d'esta maneira, por este povo que me ro-
deia, para que elle acredite na missão, que me con ... 
feriste.' 

Aca]lada a oração, inclinou-se para a crruta, e bra-
U.ou: 'Lazaro, surge!' No mesmo instante o_ que es-



128 

tivera morlo ergueu-se, ligados os pés e as mãos eom · 
as ataduras, e envolto o rosto no lenço da mortnlha. 

Voltando-se então para os circumstantes, Jesus dis-
se: ' Desatae-o, e deixae-o hir ! ' 

:Muitos J adeus, espectadores do prodígio, creram 
J1' elle ; porém, alguns por mau's e invejosos, procura-
ram os · Pontífices e phariseus, e foram delatar-lhes 
o que tinha succedido. 

O seu espanto foi igual ao ciume, que sentiam pe-
rante as maravilhas de Christo; c ajuntando-se em 

. conciliabulo, principiaram logo a discorrer: 'O que 
Jaremps n'Ós? exclamaram. Este homem obra grandes 

·milagres; e se o deixarmos livre todos o hão de acre-
di ta r. Depois os romanos virão arrancar-nos os nos-
sos Jogares, e destruir a nossa gente.' 

Um d' elles, Caiphaz, eleito Pontífice n' aquelle an-
no, o~ at~lbou então com estas palavras : 'Não sabeis 
nada. Não vêdes que é melhor que morra um homem 
pelo povo, elo que toda a nação por sua causa ? ' 

Isto q~te disse não vinha cl' elle. Foi-lhe inspirado. 
A propheFia da morte de Jesus a fim de J,nir em um 
corpo os J,ilhos· de Deus, que existiam dispor os, devia 
sahir da hôca de um sacerdote ! 

Por is~o, desde aquelle dia, não cuidaram os secta-
rios senão no modo de se desfazerem de Jesus~ e es-
te, por ~ão ser che~ada ainda. a hora, acautelou-s~, 
não apparecendo mms em pubhro entr elles, c J;Ctl-
rando-se para uma terra, vis i nha do J serto, a c'i~la
de chama~a Ephrem, aonde · se recolheu com os dis-
cípulos. . 

Mas seis dias antes ,da Pascoa foi a Betliania, aon-
de lhe deram uma ceia, que Martha serviu, e á qual 
assistia Lazaro resuscitado. 1 1 

Então Maria tomou uma li1Jra de nardo puro do 
maior cu9to, e ungindo os pés a Jesus, e'uxugou-lh' os 
.com os seus cabellos, como já fizera, rescendendo por 
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tmln a casa os aromns do bnlsamo precioso. JudM 
lscariotes, aquelle mesmo discípulo, que depois havia 
de entregar o Mestre, offendeu-se da prodigalidade, e 
exclamou: 'Porqu.e se não venden este nardo -por' tre-
sêntos dinheiros, e se não repartiu pelos pobres?' 

Conforme succede muitas vezes e§te zêlo era inte ... 
ressado. O cuidado que tinha nos pobres movia-o pou-
co; a verdadeira causa da sua estranheza procedia de 
que sendo o bolsa dos A postolos, e pouco escrupuloso, 
lamentava que tão avultada quant ia escapasse ús suas 
mãos. 

Jesus sabia tudo; porém, disfarçando, contentou-se 
com esta serena resposta : 'Deixae-a. Que e lia-guarde 
isso para o dia da minha sepultura; porque sempre 
terejs co:nvosco os pobres; mas a mim não me ten-
des sempre.' 

O avarento calou-se; e entrand? logo depois cres .. 
cido numero de Judeus, que vinham tanto por caúsa 
de Christo, como para verem por seus proprios olhos 
a Lazaro resuscitado, mudou a conversação, e nãda 
mais occorrcu a tal respeito. Entretanto, decidiam nos 
seus conciliabulos os príncipes dos Sacerdotes, que se-
ria tambem conveniente matar a Lazaro, porque a sua 
vista attestava o pode-r de Jesus, attrahind:o ao Mestre 
muitos crentes. 1 

Assim passou aquella noule; e no dia seguinte parti-
ram para a festividade. Junto do monte Olivete, (1) em 
Bethphagé, disse Jesus aqs discípulos: 'Hide, e acha-

(1) Betbphagé era situada nas raites do monte O!ivete, a 
dous mil passos quasi de distancia deJerusalem; é d'ella que 
partia .a estrada direita, que desembocava na portà aurea da 
cidade, D'esta aldeia sahian1 as reze~ para os sacrificios do 
'l'emplo ; e o Seulwr, como verdadeiro cordeiro pascal, ofl::e-
reci:do em holocausto pelos peccados do mundo, quiz ser le-
''ado ao Templo, pela mesma eslracla, e do mesmo Jogar, d'on-
de sabiam as victimas, que o Rymbolisava111. • 

T0:\10 U. 9 
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reis n'nquclle Jogar defronte de vós, logo á entrada, 
uma jumenta preza com o seu jumentinho, sobre o 
quo! ninguem montou ainda. Desatae-os, e conduzi-os 
aqui; ' se o dono vos perguntar, porque os despren-
destes sem suu ordem, respondei, que o Senhor prê-
cisa d' elles, e de boa vontade v o l-os deixará trazer.' 
Aconteceu como o Salvador dissera; e os discípulos dei-
tando as capas sobre o jumento, offereceram-o pura 
Jesus montar, c d'aquella forma se encaminharam a 
Jerusalem, cumpt:indo-sc n'isto o vaticínio do prophe-
ta, que disse: ' Não temas, Sião ; eis o teu rei, que 
entra pobre e manso sobre· o filho da jumenta' (2). 

AG tropel da sua chegada á cidade santa abalou-se 
a maior parte do povo, que viera para celebrar a Pus-
coa, e sahindo-lhe ao encontro, receberam o Messias 
com ramos de palmas na muo, juncando-Ihe o cami-

1 nho de espadanas cortadas das mesmas arvores, e al-
catifando o chão com as capas para elle- as pizar. 

Tanto os que hiam adiante, como os que seguiam 
ntraz re~etinm as aclamações, gritando: 'Hosanna ao 
filho de David l Paz na terra, e gloria !J0

1 céu ! Bem 
aventurapo ·o rei de Israel, que vem em nome do Se-
nhor ! ' (3) Tudo eram adoruções e jubilos n' esta en-
trada ; t~1do dias depois se c nvcrt~u em affi ontas e 
torment9s ! . . . . . 

No pr1nc1p10 os dJSClpulos não rcllect1ram; mas quan-
do Christo subiu glorioso aos céus, é ue se lemhra-
nm das prophecias, e da parte ue lhe coubera t~m
hem a ellcs no seu cumprimento. Muitos dos que· se ' 
achayam presentes na occasião, em que Jesus tirou 
Luzuro do sepulcro, teslemunhan1m , seu poder, e foi 

(2) Z'"rharias cnp. IX, v. 9. 
. (3) Na Ch ronoloo-ia do padre Lan1i é. in~icada 'a \'inda 
triun11 hnl de Christo a Jerusulem, como feita nos 9 ~) ias do 
m<'Z de NiY.<~m, correspondeute a :18 de março, em domingo 
r.l' .tardr , guasi sol posto . 
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o que moveu o povo a recebei-o assim, porque tinha 
já noticia do milagre. No meio dos applausos os pha-
:riseus, ralados de inveja, diziam uns para os outros: 
'Vedes o que aproveitámos? Ahi v.ae toda a gente 
a traz d' elle I ' Outros mais impacientes ainda, não po-
dendo conter-se, e notando que os discípulos se mos-
travam excessivos na alegria, disseram ao Mestre que 
os reprehendesse. Christo· redarguiu: 'Affinno-vos, que 
se elles se calarem, a:s mesmas- pedras hão de ter vo-
zes para me louvarem! ,. Apenas avistou Jerusalem, 
arrnzaram,..se-lhe os ofhos ele· la9rimas, e entemecido, 
exclamou : 'Oh, se ao menos n este dia tu conheces-
ses o que ainda te é concedido parã te arrependeres ! 
Se soub~sses o que póde graugear-te a paz! l\'Ias tudo 
se~ occulta dos teus olhos. Virá tempo, em que os teus 
inimigos te cercarão de trincheiras, e- te porão sitio 
de todos os lados, an:azando-te intejramente, !'l mão 
deixandO' pedra so-bre· pedra, porque não percebeste a 
epoéha, em que Deus te '~ isitou ! ' Tristes palavras, que 
pintavam com as côres do presente o castigo futuro, 
annunciando a ruína da soberba capital da Judéa, e 
a funesta victoria das armas de Tito. Tudo·, como ve-
remos, se executou po-ntualmente, como Chri-sto o ti-
nha vaticinado. Quarenta annos depois da sua morte 
erguia-se aquelle muro de leg.ua e meia de circuito, 
que abraçàva a cidade na sua- volta, cortando-bhe os 
mantimentos, e tirando~lhe toda- a esperança de rc-
medio. Um milhão e cem mil pessoas morriam a fer-
I'O c fogo ; noventa e sete ·mil captivos biam amassar 
com as Iagrimas em. Roma QS monumentos do orgu-
lho dos vencedores! Eis o que os olhos divinos de Je-
sus liam no porvir, e por entre os ju:hilos triumpbaes 
d'aquelle dia; por isso o pranto Ih' os molhava, e o seu 
coração de pae se trespassava ! Logo que e.ntrou, al-
voroçou-se toda a cidade, pergunlando uns aos outros, 
quem é este? O povo, cru e o ncompanhava respondia: 

9. 
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é Jesus, aquelle grande propheta, que espera vamos, na-
tural de Nazareth de Galiléa. Ao mesmo passo os ce-
gos ·e os coxos apresentavam-;se no Templo, e elle cu ~ 
rara-os; mas os príncipes dos sacerdotes e os douto-
res, cheios de ira contra. os prodígios obradQs, e con-
tra as aclamações ~os meninos, que não cessavam de 
grilar: 'Hozanna ao filho de David!' yoltaram-se pa-
ra Chrislo, c disseram-lhe : 'Tu não ouves o que es-

. tes rapazes bradam!?'-' Ouço, replicou o Mestre, mas 
nilo lestes vós, que da bôca dos meninos, e até elas crean-
çus de peito, é que o lomor sahc mais perfeito?' (4) 
:Era já tarde, e deixando-os pasmados com a resposta, 
Jesus partiu da cidade com os doze Apostolos, c foi pa.-
n Bethania, aonde ficou. 

Ao outro dia, ao sahir de Bethania para Jerusalem, 
Jesus teve fome, e notando de longe, uma figueira á 
}Jorda <.lq estrada, muito coberta de folhas, aproximou-
se para lhe colhef os fructos ; mas não achou senão 
:ramas ; antão disse : ' Nunca ninguem coma do que 
]HOduzir~s ! ' 

Eutraram depois em Jerusalem, c dirigindo-se ao 
'Templo, começou Christo a lançar fóra os vendilhões 
c compr~dores, que o prophanayam, derriband1o as me-
zas dos uzurarios, c as cadeiras dos negociantes 1de pom-
bas. Ao mesmo tempo cnsinaya-os, dizendo : 'Ponen-
tura não está escripto- que a minha casa será cha-
mada casa de oraçuo ent!·e tod s· as gentes? Porque 
tendes feito d' clla um covil de 1 drôes ?. ' 

Ouvindo isto os príncipes dos sacerdotes e os escri-
})as, cxcogilaram o melhor mero de o perderem, por-
.flUe os assustava a sua doutrina, c {1 admiração com 
tjue era escutada. 1\las não descobriam pretexto, nem 
occasião propicia, pois o povo, sempre que elle pré-
gava, parecia suspenso elos seus labios. 

(4) !'salmo ,VIII, v. 3. 
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N' essa mesma tarde Jesus tornou a sahir da cida-
de, e foi a segunda vez que ardendo em zélo pelo res-
peito das co usas di-vinas expulsou . do Templo os mer-
cadores, que vinham aviltar com usuras e negocias a 
magestade de Deus, corrompendo a pureza do ~mito, 
e faltando á veneração devida a,o altar. 

Este rigor tão raro na doçura affectuosa do seu ani-
mo, offencliu os hypocritus, e excitava-os mais no odio . 
ao Salvador. Em quanto engrossavam com as rendas 
do Templo, e faziam alarde de austeros na lei por fal:-
sa devoção, opprimindo e enganando o povo, . a pala-
vra do Messias penetrava como um raio de luz as tre-
vas dos seus corações, e levantava a verdade sobre as 
ruínas dn simulação e da impostura. 

Desde que a sciencia dos phariseus era obrigada a 
emudecer diante da palavra de Christo, e desde que 
prodigioso& e repetidos testemunhos confirmavam o seLl 
poder, o que restava aos soberbos sectarios senão ap-
pellarem para a perseguição uma vez que os olhos c 
a ~ndurecida consciencia resistiam á evidencia, negan-
do aquillo mesnw que lí,tntos atiestavam, e tinhanl: apal.-
pado? · 

A entrada· tr-iumphante de Jesus, e o ascendente, 
que tomár(l sobre as almas sinceras, .advertiam-os do 
perigo, e instavam-os para não demorarem o desen-
lace do seu plano vingativo. Mais tm:de, (imaginaram) 
já não seria tempo. Por isso empenhav.am os maiores 
esforços para assassinarem juridicamente o Mestre, que 
desconheciam, chamando sobre a cabeça do seu poYo 
os flagellos promettidos em castigo .do deicidio. 

A Jerusalem, impenitente e cega, que exultava cl0 
orgulho mesmo no oocaso do seu esplendor, consuma-
rá o crime, e depressa attrahirá o cumprimeÔto das 
prophecias, convertendo em funesta realidade ali lamen-
tações_sublimes de um dos seus v i dentes ! 

... ~,. 



CAPITULO DECIMO TERCEIRO. 

PAJU.UOLAS DA VINHA E DO BANQUETE NUPCI~L. 
JESUS NO TK~lPLO. CHRISTO DEUS. 

TRIUUTO A CES,\R. 

Agricolre autem videntes filium, ,Qixerunt 
intra se: Hic est breres, venite, occidamus 
eum, et habebimus hrereditatem ejus. 

EvANG. sx;:c. MATTH. cAP. '.<(XI, v. 38. 

Respoudit Jesus, et dixit: Nou propter 
me brec vox venit, sed propter vos. 

Nunc judicium e·st mundi: nunc prin· 
ceps hujus mundi ejiciétur foras. 
EvA~G- SEC. JoAN. CAl', XII, v. 30 e 31 , 

NA manllã seguinte, voltando a Sião, e passando Je-
. sus e os 4iscipulos pela figueira amaldiçoaà.~ na ves-
pera, viram-a sécca até ás raizes ; c Pedro, l:embran-
do-se, disse para o Mestre : ' Olha como se tiueimou 
a arvore tqclit!' Christo respondeu: 'Tel.1de fé em Deus; 
porque vm; affirmo que por eÜ'u se 01~denares a este 
monte, qu1e se lance no mar, e isso fôr do coração, e 
sem hesit~rdes, o monte obedenh á. o ,\aue pedir'des, 
orando, ohtel-o-heis; mas fazendo oração, se acaso pa-
decestes iQjuria, perdoae-a, para q\).e tambem vos se-
jam perdoadas as culpas no céu.' \ 

Caminhando assim entretidos, entr raro em Jerusa-
lent; e andando Jesus no Templo, chegaram-se os prin-
cipaes sacerdotes, os escribas e ?s anciãos, \e pergun-
taram-lhe: 'Com que auctoridade fazes '~stas co usas? 
Quem te deu o poder ? ' - ' Tamhem vos quero 'fazer 

1 l' S l . r . 1 ' . uma pergunta, rep 1cou o en 1or, -satts1azei-a, e então 
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vos direi d' onde procede a minha auctoridade. O bá-
ptismo de João era do céu, ou foi dos homens? Res-
pondei ! ' Suspenderam-se. Bem reOectiam ·que se ad-
mittissem que era do céu, Jesus havia de redarguir, 
porque não crestes então n' elle? E asseverando ser 
dos homens, o povo não o soffreria, porque tinha João 
no conceito de Propheta. Por isso contentaram-se com 
dizer que não sabiam. Pois tão pouco vos quero ex-
plicar com que poder obro as acções sobre que me 
interrogues, tornou o Messias. Continuando depois a 
fallar, accrescentou: ' o que vos parece da parabola, 
que vou propor.:.vos? Um pae tinha dous filhos, e cha-
mando por um, disse-lhe: vae hoje trabalhar na mi-
nha vinha. Respondeu elle que não queria ; mas pe-
zaroso, d' ahi a pouco foi, e trabalhou. Ordenou o pae 
o mesmo ao outro filho, e dizendo-lhe este que prom-
ptamente hiria, deixou-se ficar. Qual d'elles, pergun-
to, cumpriu a vontade de seu pae ? 

' O primeiro, acudiram os Judeus.' 
Pois em verdade vos asseguro, concluiu o Salvador 

que os publicanos e peccadores possuirão primeiro do 
que vós o reino dos céus, porque vindo João ao mun-
do, e tendo uma vida tão justa e santa, não o acre-
ditastes; e os peccadores, que ao principio repugna-
vam, depois creram, e nem o seu exemplo vos moveu!' • 

Passando logo a outra parabola, Christo proseguiu: 
'Um pae de famílias plantou uma vinha, murou-a,• e 
construiu lagares, e uma torre para sua defeza. Deu-a 
depois de renda a certos agricultores, e ausentou-se. 
Chegando o tempo da vindima, mandou por vezes os 
CI'eados para cobrarem os fructos, que lhe deviam, e 
os rendeiros .não só Ih' os não pagaram,· como se levan-
taram contra clles, ferindo um, apedrejando outro, e 
matando o terceiro. O pae de famílias, em presenç.a 
de tão deshumana acção, resolveu enviar a seu proprio 
filho, herdeiro da vinha, snppondo que ·lhe guarda.-
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cansava, os phariseus retiraram-se, consullaudo a ma-
neira de armarem um laço, em. que apanhassem a 
Christo, e trabalhando por ÍHYeutarem mottvos de o 
accusarem perante o procurador romano. 

A ver se o conseguiam mandaram logo alguns dos 
seus discípulos juntamente com os Herodianos, e estes, 
apostados para a cilada, assim fallaram a Jesus: 'Mes-
tre, sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho 
de Deus sem respeitos de pessoas: responde-nos pois: 
c licito pagar o tributo a Ccsar ? ' 

'Porque me tentaes, hypocritas? atalhou o Senhor, 
conhecendo a malícia. Mostrae-me a moeda do censo: 
De quem é esta imagem e inscripção?' 

'De Cesar,' redarguiram.- 'Dae então a Cesar o 
que é de Ccsar, e a Deus o que é de Deus.' 

Não quizeram escutar mais, e desappareceram cor-
ridos. · 

Mas alguns gentios, dos que tiubam concorrido pa-
ra adorarem a Deus no Jia da festa, procurand0 a 
Philippe, que era de Bethsaida na Galiléa, pediram-
lhe para rerem a Jesus. Elte contou-o a André, e 
ambos o declararam ao Mestre. , 

Então o Salvador exclamou: 'Chegada está a hora 
do Filho do Homem ser glorificado ! Em verdade ros 
digo, que se um grão de trigo, cahindo na terra, não 
morrer, ficará elle só; mas se morrer produzirá muito 
fructo. Se alguem me segue, yenba; e aonde eu esti-
ver, esteja tambem o que me serve. A consideração da 
morte proxima tuna-me a alma. Que direi eu? Pae, 
glorifica o teu nome ! ' 

Ouviu-se então esta voz do céu : 'Mostrei já a mi-
nha gloria, e ainda outra vez a hei de manifestar ! ' 

Dos presentes, que a escutaram, uns dis eram que 
fora um trovão; outros acudiam, assegurando que al-
gum Anjo lhe fallára. Christo observou-lhes que a yoz 
soára por amor d'clles1 accrescentando: 'Agora é che-
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godo o juizo do ri1undo, c será lançado fóra o prin- -
CÍJ , que o domina. Quando eu fôr levantado da ter-
ra tudo ultrahirei a mim.' 

}.<,stus palavras alludiam á queda de Satan vencido 
p ·lu r •dempç,ão, e ao su[fplicio da cruz, que Jesus es-
vetava; mas o povo não o podia perceber, por isso di-
:tia; 'Consta da Lei que o Christo ha de permanecer 
el tnum ntc; como uffirmas tu, que o Filho do Ho-
m m scrlt levantado? De quem fallas?' 

J • u r darrrúiu : 1 Por um pouco ainda a luz está 
cornvos o. Audue em quanto a tendes, pois caminhar 
lll'l tr · YIIS ó não saber por onde se yae ! ' 

Tuntu '1'0 a ccrru irn, que obrando o Senhor innu-
t ra ' •is protlin·ios diant cl'elles, ainda não criam! 

V'rifi ·ou- a proph cia de Laias: «Cegou-os para 
qu uil YÍcis m " cndlH' ccu-llies o cor11r~o para não 
Ut'l'Udit\U' 'lll ! 



CAPITULO DECll\10 QUARTO. 

,\ IlllSUIUlE!ÇÃO. O OBOLO DA VIUVA. AS VlllGENS LOUCAS. 
CONSPIRA(\.0 DOS JUDEUS. 

Cum enim a mortuis resu!'rexerint, ne -
que nubent, neque nubentur, sed liunt si-
cut angeli in coelis. 

EvANG. sEc. MAnc. CAl', XU, v: 25. 

'l'unc sirnile erit re2,num cõelorum decem 
virginibus: qure accipientes lampades suas, 
exierunt obviam sponso et sponsre. 

EvANG, sEc. MAT'l'H. car. XXV, v.1. 

QuANDO o Senhor fallava~ aproximaram-se certos sad-
duceus, cuja seita negava a resurreição, e pergunta-
ram-lhe : '.Mestre, 1\'Ioysés escreveu na Lei : se mor-
rer o irmão de algum, e for casado sem filhos, despo-
se-se o irmão com a mulher para dar herdeiro á casa 
de seus pacs. Havia, pois, sete in:nãos; e casando o 
primeiro, falleceu sem filhos. Ao segundo aconteceu 
o mesmo ; assim ao terceiro, e a todos sete. Por fim 
morreu tambem' a mulher depois de todos. Quando 
vier a resurreição, de qual d'estes maridos será ella 
esposa, tendo-o sido dos sete irmãos ? ' 

Jesus respondeu: ' Os filhos d' este seculo casam-se, 
mas os que forem julgados dignos de melhor vida, e 
da resurreição, não terão nem esposos, nem mulheres, 
porque nunca hão de m-orrer ; mas ficarão iguacs aos 
Anjos e aos filhos de Deus. l\:Ioysés tambem mostrou 
que os mortos resuseitam, quando ao pé da çarça cha-
mou Deus de Ahraham, de Isaac, e de Jacoh ao Se-
nhor. Ora Deus não ·é dos mortos, mas dos vivos, por-
<rue todos vivem n' elle.~ 
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Alguns dos escribas, que assistiam, disseram então: 
'Mestre, respondeste bem!' E d'ahi em diante não 
coQtinuaram a fazer-lhe mais perguntas. 

:Mas se os sadduceus se abstiveram de o tornarem 
a interrogar, os phariseus não desistiam. Ouvindo-o 
disputar sobre a resurreição, perguntou-lhe um d' el-
les, qual era o primeiro de todos os mandamentos. 
Redarguiu Jesus: 'É este: O Senhor teu Deus é ó 
unico Deus. Amarás ao Senhor de alma e coração, 
O segundo, (continuou) completa-o. Amarás ao proxi-
mo como a ti mesmo.' 

Ensinando no Templo, proseguiu o Salvador: 'Guar-
dae-vos dos escribas, que alardeiam roupas largas, e 
gostam de serem saudados nas praçâs. Devoram as ca-
sas das viuvas a pretexto de longas orações, e mere-
cem 1ser ,julgados com o maior rigor!' 

Jesus estava sentado defronte do Gazophylacio, e 
observa v~ o modo porque o povo deitava as offertas; os 
abastado:; com mão larga ; os outros segundo as pos-
ses. Chegando uma viuva pobre lançou dJas pequenas 
moedas Úo valor de um obolo. Então exclal'nou o Mes-
tre: 'D ipo-vos na verdade, que mais deitoU\ esta v i u-
va, do qpe todos os ricos; porque esses deraip do qu.e 
lhes sobrava, e ella offereceu da sua mesma indigen-
cia o qu~ ti uh a, e o que lhe restava para o sustento!' 

Quando sahiram para voltar a Bethunia, segundo 
costumayam, pararam os discípulos, ara uotarbm a 

· grandezní e sumptuosidade do 'ediGcio do Templo ; c 
virando-se para Clu·isto, disseram-lhe: 'Olha e que for-
mosa ar:ehitectura, e que pedras tão grandes ! ' 

'Vedes tud"o isto? (acudiu o Senhor) pois assegu-
ro-vos, que virâ tempo, em que não fique pedra sobre 
pedra!' . 

Continuaram o caminho, e no meio \da ladeira do 
monte qlivete, repousou-se Jesus, voltádo para o Tem-
plo. Enfão Pech·o, Thiago, João e André, aproximao-
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do-se cl' elle, perguntaram: 'Quando succeuerão essas 
co usas; e que signul hayerá para se começ.arem a cum-
prir?' · 

'Guarclae-vos, não vos engane alguem, acudiu Chris-
to; porque muitos virão falsamente em meu nome pa-
ra illudirem. Levantar-se-hão mentirosos, chamando-
se ~hristos e rr.ophetas ; ~· se alguem vos brad~r :-
aqU! está o Clmsto, ou ell-o acolá, não lhe deis cre-
dito, embora faça maravilhas e prodígios. Vede que 
vos advirto antes!' 

'Este Evangelho será prégado por toda a terra, em 
testemunho a todos os poros, e então chegará o fim. 
A afllicção será tão grande, como desde que ha mun~ 
do nunca existiu. Se aquelles dias se não abreviassem 
quem poderia salvar-se? Enlao ele dous que cstirerem 
no campo um será toma~o, e o outro será deixado. 
V ela e, porque não sabeis a hora ! ' · 

• Se o pae de famílias soubesse a occasião em que 
o ladrão o assaltara, não deixaria minar a casa . Estae 
apercebidos, portanto : ignoraes a hora da vinda do · 
Filho do Homem .' 

E passando a~ estylo figurado apresentou esta pa-
rabola : 

'Então assemelhar-se-ha o reino do céu a dez Vir-
gens, que pegando nas alampadas, sahiram a rece-
ber o esposo e a esposa. Cinco d' ellas eram loucas, 
e cinco prudentes. As loucas, levando as lampadas, es-
queceram-se do oleo; as prudentes preveniram-se. Co-
mo tardasse o esposo, principiaram a tosquenejar; ele-
pois adormeceram; e estando assim, pela meia noute, 
ouriu-se gritar, que únha o esposo, e que fossem re~ 
ccbel-o.' 

'Levantaram-se todas, e preparavam as alampadas. 
As loucas disseram ãs prudentes: da e-nos do vosso olco, 
porque se nos apugam as luzes ... - Para que não aconle-
\a f::tltar-nos tambem a nós procurac os que o vendem, 



H2 

e comprae-o: -replicaram as outras. Em quanto sa-
hiram chegou o Esposo, e as que estavam apercebi-
das entraram com elle a celebrar as vodas, c fechou-
se a porta. Tornando as loucas, e achando-se ele fóra, 
clamaram : Senhor abri ! 1\ins elle respondeu: digo-
YOS na verdade que vos não conheço ! ' 

'Vigiae; pois não sabeis o dia, nem a hora.' 
Mudando logo para outra figura Chrislo pro seguiu: 
'Um homem ausentando-se convocou os servos, e 

entregou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, 
a oulro dous, a outro um; em fim repartiu segundo a 
capacidade, que notou ; depois partiu.' 

'O servo elos cinco talentos, negociou, e ganhou ou-
tros cinco. O que tinha dous lucrou mais dous; mas 
o que recebêra um só, cavou no chão, e enterrou-o.' 

'Pas?ado muito tempo ·''eiu o Senhor, c chamou-os 
a contas. o. primeiro disse-lhe: entrcga~te-me cinco 
talentor, eis outros cinco.- Muito bem, servo fiel, já 
que o fosle nas cousas pequenas dar-te-hei a intenclenciu 
das grandes. Entra na deleitação de teu• Senhor. Com 
o segundo succedeu ·o mesmo; porém quando veiu o 
que tinha enterrado o dinheiro, c disse t)at•a o Senhor: 
sei que és de condição rija, e segas onde t~ão semeas-
te, e recolhes onde não espalhaste, respondeu-lhe es-
te: servo mau e pergui~oso sabias isso, e não puzcs-
te a rrnder o talento, ·que te dei ? Tirae-lh' o pois, e 
dê-se ~o que já possue dez. :t\o ser~o inutil la tç.ac-o 
.nas trpvas ex tenores?' 

'Quando vier o Filho do Homem, na sua magesta-
de e ~~s Anjos com clle, serão as nações congregadas, 
e então ha de separar a uns dos o tros, como o pastor 
aparta os cabritos das ovelhas; e assim porá as ove-
lhas á direita, e os cabritos á esquerda.' 

'Aos da direita ba de dizer : vinde bemditos de meu 
pae; desde o principio do mundo vo~ está preparado 
o seu rctno; porque tive fome, c destes-me de comer ; 
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LiYe sêde, e destes-me de beber; era hospede, e reco-
lhesles-me; estava nú, e vestistes-me; estava enfermo, 
c visitastes-me; estava po carcerc, e vi estes ver-me.' 

_'Replicarão os justos: mas, Senhor, quando é que 
'vos achamos famin'to e vos dernos de comer, ·ou se-
quioso e vos demos de beber? Elle dirá : o que fi-
zestes a um d'estes meus irmãos pobres, a mim o fi-
zestes ! ' · 

'Aos da esquerda condemnará depois, exclamando: 
Apartae-vos, maldictos ; porque não me soccorrestes 
.quando tive necessidade.' 

N' estes ultirnos discursos, por meio de para bolas 
ndmiraveís, Jesus dispõe os discípulos para os terro-
res e ancias da sua paixão, e ensina-lhes as regras 
praticas do E1'angclho, que hão de prégar. 

A vigilancia contra o peccado, o amor dé Deus e 
do proximo, e os futuros destinos do homem, eis os 
ohjectos sobre que os doutrina. 

Nada mais bello do que a fórma; nada tão _profuQ,; 
do como a idéa em todas estas figuras ! São imagens 
e princípios que uma vez manifestados, nunca mais se 
apagam do coração. 

Como podia o paganismo carcomido e vicioso re-
sistir á formosura e á pureza salutar de uma l~i, toda 
fundada nos sentimentos mais -nobres d'alma? 

-
~ . """"';,ç""' 



CAPITULO DECIMO QUINTO. 

CONSPIHAÇÃO DOS JUDEUS. PACTO DE JUDAS. A CEU. 
TJUlÇiO DE .JUDAS. TllSTâlliEN'fO 

DB JFBUB CRRIS'fO. 

Scitis quia post biduum Pascha iiet, et 
Filius hominis tradetur ut crucifignlur. 

EvANG. sxc.l\1A'l"l'H. CAl' . XXVI, v. 21. 

Et edentlbus illis, dixit: Amen clico vo. 
bis,. quia unus vestrum me traditurus es t. 

loEllz, CA P. XX VI, v. 21. 

EsTA~A pro:xima a festa dos Azimos, e Jesus, tendo 
concluido a exposição da sua doutrina, disse para os 
discipulos: 'que soubessem, que d'_ahi a dous dias era 
a Pascoa, e que então seria entregue phra os Judeus 
o crucificarem t' 

De feito os príncipes dos sacerdotes e os escribas 
não cessavam de urdir, procurando modo de se desfa~ 
zerem do Senhor. Reunid s no (ltrio · do pala cio do 
Ponlifice Caiphaz, deliberaram .em segredo o plano de 
o prepdercm, servindo-se de engano, porque receia~ 
vam q estrepito, e temiam _ que rompesse algum mo~ 
tim no povo, se tentassem violencia descoberta. 

A rerfidia _de J u~a~, natural de Iscarioth, e da tri-
bu d~ Ephra1m, facilitou-lhes a execução. 

Arrastado pela índole preversa, e sendo um dos do· 
ze Apostolos, apresentou-se aos conspiradores, promet· 
tendo vender-lhes a Chris'to. As palavras foram infa· 
mes eomo o acto : ' Quanto me daes, se vol-o entre· 
gar?' 

Offereceram-lhe trinto. dinheiros1 e ajustada por esta 



preço a tràição, obrigou-se Judas a espr·ei tar a oppor-
tunidade, e a indicar-lhes occasião propicia de se apo-

•aerarem do Salvador sem que as turbas o soubessem. 
Venal e avarento, a cubiça do ouro era o seu idolo, 
vendendo o sangue do Mestre pela mesma razão, por 
que saqueava a bolsa do apostolado. · -

Em quanto a aleivosia se concertava, os outros dis-
cípulos, chegando a festa, perguntaram a Jesus, aon-
de queria ·que preparassem o q·ue haviam de comer 
na Pascoa? 

Chamando a Pedro e a João ordenou-lhes o Se-
nhor en.tão que se adià.ntassem e fossem a Jerusalem. 
'Logo á entrada, accrescentou, encontrareis um ho-
mem levanclo um cantara ás costas. Segui~o até á ca-
sa para onde entrar,. e ao· dono direis da minha parte, 
que é chegado o tempo, e que determinei celebrar a 
festa em sua cnsa . Ha de mostrar-vos uma sala grande 
e adornada, e lá. dispareis o que v.os parecer necessa-
rio.' 

Obedeceram os Apostelqs, e tudo acharam, pon-
tualmente, como Christo lhes tinha annunciado. 

Já antes, estando Jesus· em Bethania, sentado á 
meza de Simão o Leproso, appareceu uma mulher, 
que trazia uma redoma cheia de balsamo; e quebran-
do-a, derramou a essencia de nardo precioso que el-
la continha sobre a cabeça do Mestre. Offenderam-se 
da acção alguns dos presentes, murmurando : ' De que 
servirá tamanho desperdício de perfumes? Vendidos 
por tresentos dinheiros não davam para soccorrermos 
a muitos pobres?' 

O Salvador, que os penetrava interpoz-se, e disse-
lhes: 'Deixae-a, não a molesteis por uma boa acção. 
os:pobres, sempre os tereis comvosco para os beneficiar . 
querendo ; mas a mini dentro em pouco me perdereis. 
O que praticou não excede as suas forças ; embalsa-
mou-me, antecipadamentej paru a sepultura; e aonde 
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quer que se prégar o Evangelho o q'ue ella fez ~erã 
sabido para sua memoria.' 

Foi então, que ardendo em ira, Judas se . retirou: 
e buscando os sacerdotes, vendeu o Mestre. 

A ceia legal era ao sol posto, e foi portanto á ho-
ra de prima, que Jesus se poz ã meza com os doze 
Apostolos, ( 1) e lhes disse : 'Desejei anciosamente cear 
comvosco o cordeiro pascal antes de padecer, porque 
vos declaro que não • tornarei mais a comer até nos 
acharmos juntos no banquete celeste ! ' 

Tomou depois o calix, deu graças, e accrescentou : 
.' Pegae, e distribui-o ; pois não beberei outra vez do 
fructo da vide, em quanto não chegar o reino ele Deus!' 
Seguiu-se o pão. Tendo-o benzido e partido, do mes-
mo !pOdo, entregou-Ih' o, dizendo : ' Tomae, este é o 
meu corpo ! ' No fim .do repasto, tornapdo a levantar 
o calix, ajuntou: 'Este é o meu sangue do novo tes-
tamento 1que será derramado por muitos!' Todos be-
beram d' elle. 

(1) O dia, a hora e as .f~rmalidades da ceia legal !~em 
servido de assumpto a larg'{ls dis~ertações i e de to~as ellas _se 
colhe em .resumo, que Jes IS celebrou a festa com os seus dis-
cípulos na' occasião determinada pela lei de Moysés; na quin-
ta feira á tarde, do decimo quarto dia do primeiro mez (o de 
Nizan), V\'!spera da Pascoa. 

O Cenr culo (casa de sobrado alto) onde se reuniu com os 
Apostolos~ era dous tiros de funda arreda da cidade, no 
maior cu~1e do monte Sião. ' ( 

Para o~ bebreus, os dias principiavam ao pôr do sol; e por 
isso entre a ce1emonia de comer o cordeiro e a grande so· 
lemnidade, mediava um dia feriado. 

N'esta ultima ceia, sempre pontual lia observancia do pre• 
ceito antÍ!jO, começa o Senhor pelo rigoroso cumprimento de 
todas as fbrmalidades. Depois da ceia, propriamente legal , 
que sé coiria de pé, é que o Mestre passa ao segundp _pasto, 
consentid11 pelos ritos, e no qual s6 era de regra 9ue fossem azi-
mos os pães i então, tomando o calix e o pão, é que revela aos 
Apostolos que a nova lei é a realidHde das figuras que a an· 
tiga encerra. A. instituição da Eucha ris tia o prova. 



Estavam ainda á meza, quando Christo exclamou : 
' Em verdade vos affirmo, que um de vós .me ha de 
entregar!' Entristeceram-se ent~o os discípulos, ·e ca-
da um o interrogava por si: serei eu? Replicou o Se-
nhor : ' É um dos doze, que mette commigo a mão 
no prato I O Filho do Homem padecerá como está es-
cripto, in_as desgraç.ado d' aquelle que o entregar ; me-
lhor lhe fôra não ter nascido ! ' 

Mas Judas, ou por audacioso, ou de assustado, "per-
guntou: 'Sou eu, porventura, Mestre?' ~ · Jesus redar-
guiu : ' Tu o disseste ! ' 

As palavras do Salvador, e a ac~o atroz a que ai-
Judiam, encheram os discipulos de. espapto. Affiictos_,e 
maguados romperam em exclamações, desviando cada 
qual de si, e com ardor, a suspeita de traidor. Como. 
parece natural, a pouco e pouco foram cahindo na dis,.. 
puta de qual era mais prezado de Jesus, e por isso . 
merecia contar-se como o primeiro entre elles, e não 
se exaltaram menos. Mas o Mestre atalhou-os, dizen-
do : ' Os reis dos gentios dominam os povos como se-
nhores; comvosco deve succeder o contrario : o maior 
faça-se mais pequeno, e o q.ue governa seja como- o 
que serve!' 

Finda a ceia levantou-se Jesus da meza, e depoz as 
suas vestes exteriores; cingindo-se com uma toalha. • 
Depois lançou agua em uma bacia, e principiou a la-
var os pés aos discípulos, alimpando .. Jh' os com a toa-
lha que trazia. 

o primeiro a quem buscou para aqu.elle acto foi si.: 
mão Pedro; mas este negava-se, exclamando: _ 'A mim, 
lavar-me -OS pés, Senhor!'-' o· que eu faço, não o 
percebes tu agora, acudiu Christo, mas sabel-o-has de-
pois.'-' Não me lavareis os ·pés!' insistiu Pedro.-
',Se t' os não lavar não terás parte commigo,' concluiu 
Jesus. 

Então obedeceu Pedro, ajuntando : 'N' esse caso, 
10 k 



Senhor, não só os pés, mas tambem as mãos e a -ca-
beça.'-' Ao que está lavado basta só molhar os pés; 
o mais acha-se limpo. E vós outros es~aes puros, maf> 
não todos.' 

N' esta excepção ainda separava o apostolo que o ha-
via de entregar; por isso accrescentou: nem todos ! 

Apenas acabou de lhes lavar os pés, tornpu a ves-
tir as roupas que largára, e voltando para a meza, dis-
se: 'Sabeis o que fiz? Charríaes-me Mestre e Senhor, 
e com razão, porque o sou. Logo sendo eu esse, e la-
lando.:.vos os pés a todos, justo será que vós os laveis 
tambem uns aos outros. Dei-vos o exemplo, e deveis 
imitai-o ; porque o servo não é maior do que o Se-
nhor, nem o enviado superior a quem o envia; e bem-
aventurados sereis, se praticardes o que agora apren-
destes ! Não fallo tanto por vós, pois conheço os que 
escolhi ; ~as é preciso que se cumpra o que está nas 
Escripturas- quem oommigo comer o pão, levantará 
contra mim o pé! E antes de succedido o digo, pam 
acreditarües, quando acontecer, que eu so o mesmo 
de quem vaticinaram os prophetas ! ' 
' Proferündo estas palav.ras uma nuvem de t isteza co-
briu o ro1sto do Sénhor; e repetindo o que já dissera, 
exclamou: 'Em verdade vos < sseguro, que um de vós 

d ' ' me -ha e entregar ! 
Olhav~m os discípulos uns para os outros na du-

vida,. e alluelle. que o 1\;lcstre UIJílüVa, B ra respon~er 
ao s1gnal e á voz de S1mão Pedro, . que, lhe pergun-
tava ele ~ucm fallava o Mestre, volvendo a rêclinar-
se no se~p de Jesus, disse-lhe: 'Senhor, quem é que 
vos ha dy entregar?'-' Aquelle a quem , eu der (i) 

pão molh~do!' E unindo a acção á phrase, deu o pão 
a Judas. 

Atraz do bocado entrou o espírito das trevas \po co-
ração do traidor; Christo, accrescentou :. ' O que ~as-
de fazer, faze-o depressa I ' ' 

- I 
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N enh.um dos presentes entendeu o sentido. d'isto; 
mas Judas, ouvindo-o, retirou-se logo. 

Assim quê sahiu, disse o Salvador: 'Começa a_ glo-
rificação elo l<'ilho do Homem ! Filhos, ainda estarei 
comvosco, mas por pouco. Depois haveis de procurar..:o 
me; e o que eu respondi aos Judeus: não podeis hir 
aonde eu. vou, digo-o tambem de vós agora. O n.ovo 
mandamento que vos deixo é que vos eleveis amar un·s 
aos outros como eu vos amei ; d' onde todos conhece-
:vão, que sois · meus di sei pulos.' . 

Acudiu Simão Pedro: 'Senhor, aonde vaes?'-'Aon-
de não podes seguir-me, replicou Jesus: Mas hirás. de-
pois!'- '.E porque não me é concedido seguir-te já? 
insis.tiu o A postolo. Por ti darei a vida.'- ' A vida? 
atalhou Christo. Em verdade te affirmo, que não can-
tará o gallo sem que me pegues por tres vezes ! ' 

Pro~eguindo, o Mestre accrescentou logo: 'Sois quem 
me tem acompanhado nas tribulações; . po~· isso vos 
})reparo o reino do céu, como meu Pae o preparou pa-
ra mim.' E voltando-se para Pedro, disse: .' Simão, 
Simão, satanaz- pediu cóm instancia para vos joeirar 
como trigo ; mas eu roguei por ti para a :(é não te 
desfallecer. Depois de convertido conforta a teus ir-
mãos.' -'Senhor estou prompto a hir comtigo, pa-
ra a prizão ~ para a morte, ' , exclamow o Apostolo. 
'Declaro-te, redarguiu Jesus, que não cantará o gallo 
hoje sem que por tres vezes tenhas negado ·que me co-
nheces!' · 

Perguntou depois a todos : ' Quando vos mandei 
caminhar sem bolsa e alforges, e sem sapatos faltou-
' 'OS acaso alguma cousa?' - 'Nada!' retorquiram. 
'Pois agora, torno !I o Salvador, o que tiver bolsa . to-
me-a, e tambem o alforge : e se não possuir espada, 
venda a tunica, e compre-a.'-'Senhor, eis aqui duas 
espadas,' obseryaram os discípulos. 'Basta!' redarguiu 
Jesus. 



Como os Apostolos ficassem perturbados e .afllictos 
com o que tinham ouvido, .o Mestre, para os alentar 
disse-lhes : 'Esforça e o coração .. C redes em Deus, cre-
de tambem em mim. Na casa de meu Pae as mora-
das são muitas; e se assim não fôra, ter-vos-hia adver-
t ido. Vou apparelhar-vos Q Jogar. E depois de hir, vol-
tarei, e tomar-vos-hei, para que estejaes aonde eu esti-
ver.'- ' Senh0r, observou Thomé, não sabemos aonde 
va.es, como queres que acertemos o oaminho ? ' Res-

-pondeu .Jesus: 'Eu sou o caminho, a verdade, e a vi-
da. Ninguem hirâ ao Pae, senão por mim. Se me co-
nhecesseis havíeis de conhecei-o tambem a Elle; mas 
cedo será, c já o tendes visto.'-' Senhor, disse Phi-
lippe, mostra-nos o Pae, e isso bast-ará.'-' Ha ta nto 
tempo, que es tou comvosco, replicou o Chri.sto, e ai n-
da me ~ão conhecestes? Phil ippe, quem me vê a mim, 
vê tambem a meu Pae. Porque dizes, pois, mostra-nos 
o Pae? ... As palavras , que vos digo, não .as digo por 
mim ; q'~tem faz as obras é o Senhor. Asse m·o-vos que 
h1.do o qu.e lhe foi' pedido, com fé, em m~u nome, se-
rá concedido para no Filho ser glorificado o Pae ... Se 
me amaes, guardao os meus mandamentos ; e eu ro-
garei a me11 Pae, que vos assista e defenda, e· vos dê· 
um consolador, que nunca se aparte ~ o espírito da, 
verdade:, quo o mundo não vê, nem conhece ; e esse 
ficará c;>mvosco, e estará em vós. Não ' ' OS deixarei or-
))hãos, ~1ei de vir depois. O m ndo dentro em pouco 
me pe~· clerá da vista; porém vós não, porque eu viro, 
e vivirQis vós tambem commigo. Quem observar o~ 
meus rreceitos, ama o Mestre, c quem m.e am~r se-
rá mna<lo de meu Pae, e de mim, e manifestar-me~ 
lwi a cfle.' 

Diss9-lhe então Judas, não o Iscariates; '$enhor, 
porque te manifestarás a nós, e não ao' mundo? ' -
' Jlorqu,e niio me m~a quem nãÕ guarda as minhas pa-

-. lavrus, respondeu Christo. E us palavras, que ouvis-
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tes não são minhas, mas de Deus, que me enviou. En-
sinei-vos, vivendo comvosco ; mas o consolador, que 
é o Espírito Santo, ha de vir em Illeu nome, e tudo 
vos ensinará; então vos lembrareis melhor do que vos 
disse. Deixo-vos, e dou-vos a paz ; não como a dá o , 
mundo. O tempo é chegado ; por isso abrevio as mi-
nhas· palavras. O príncipe das trevas aproxima-se, e 
embora . não tenha poder sobre niim, para ·que o mun-
do conheça, que amo o Pae, e lhe obedeço, ser-lhe-
ha permittido o que vae succeder ! ' 

Escutando as ultimas despedidas do Mestre, enchiam-
se os discípulos de magna e de tristeza. O Senhor com-
padecido tratou de lhes esforçar o animo. Usando da 
parabola continuou a instruil-os. ' Sou a cepa, accres-
centou, vós as vides, e meu Pae o lavrador, que de-
cepará a vide infructifera, e cultivarã a fertil ; e assim 
como as vides não ·produzem senão unidas á cêpa, do 
mesmo modo vós estareis ligados commigo pelo amor. 
Aquelle que se separar será- lançado fóra, e seccará co-
mo a vara cortada ; o que permanecer alcançará quan-
to pedir. Amae-vos uns aos outros, como eu vos amei~ 
é o preceito que vos deixo ; e bem sabeis que o maior 
signal do verdadeiro amor é sacrificar a vida pelos 
amigos ; e meus amigo~ sereis; cumprindo o que vos 
ordeno.' · . · · · - · 

'Se o mundo vos aborrece, ved·es que primeiro me 
'aborreceu. Se fosseis seus prezaria elle a sua obra_ 
Recordae-vós do que vos, ensinei. O servo não e maior. 
do que b Senhor. · Se me ·perseguiram, tambe.m vo' 
hão de per?eguir ;· se guardaram a minha palavra, guar-
darão igaalmente a vossa. Obrei no meio d'eUes pro-
dígios _como ~i .nguem ainda; e, não· só os-viram, mas 
por essa cÇJ.usa me odiaram e a meu Pae ; sendo por 
tanto maior' o seu peccado ! Devia, porém, acontecer 
assim para se verificar o que está escripto ; aborre-
cer_am-me sem motivo ! Qu~n.do baixar o Espírito dt\l 
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verdade, qu~ vos env-iarei da parte de meu Pae, ~lle 
dará testemunho de mim, e vós tambem, porque me 
seguis desde o principio.' 
·. Querendo preparai-os, para as provações imminen-

tes, o Salvador proseguiu depois, rasgando os véus 
do futuro : ' Digo-vos isto para os trabalhos vos não 
colherem de sobresalto. Hão de expulsar-vos das Sy-
nagogas ; e breve raiará o dia em que os maus, ufa-
nos das suas crueldades, tomarão a vossa morte por 
um serviço á divindade. Revelo-vos tudo para chega-
do o tempo, notardes que o referi antes de succeder. 
Agor3: que volto para o Senhor, que me enviou, ne-
nhum de vós me pergunta para onde vou? Porque ge-
me e se cobre de tristeza o vosso coração, ouvindo-me?' 

Confortando-os, mostrou-lhes a necessidade do sa-
crificio, ~ victoria alcançada com o seu sangue-sobre 
as trevas do peccado, e os bens infinitos da redem-
pçíio; defois d' isto, concluiu Christo, dizendo: 'D' aqui 
a poqco não me vereis ; e passado outro pouco tor-
narei a apparecer-vos; porque volvo ao seio do Pae!' 

Não q entendendo perguntavam os discípulos uns 
para os outros ; ' O que vem a ser isto? O que si-
gnifica? 1 

Jesus percebendo seu espanto, acudiu: 'Pergun-
taes pelo sentido das minhas palavras? Eu vol-as ex-
plico. A~;seguro-vos que chorareis, e que o mundo se 
alegrará l mas a vossa tristeza h de converter-se em 
jubilo. Qhando a mulher sente <:1~ dores 'do parto ma-
gôa-se, Jlorque entra na hora da sua angustia ; mas 
apenas s~he á luz o menino esquece tudo pelo prazer 
de ter d~tdo ao mundo um homem ! Assim yos acon-
tecerá. Para vós o p zar depressa será goso. J'enho-
\'O nsinado por parabolas; cheaou, porém, a occasião 
de YOS f~llar abertamente. Está proximo o dia, em 
que p di;reis em meu nome, e eu não rogarei por 'ós 
ao Senhqt·, que yos ama, por me terdes au1ado, e por 
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terdes acreditado que sahi de Deus. Procedendo do 
}Jae vim ao mundo; e outra vez deixo o mundo para 
tornar a Deus ! ' 

'Agora falias sem parabolas, observaram os Aposto-
los, e ,c~nhecemos que sabes t11do, por isso cremos 
que sahi,stes de Jehovah.' 'Acreditaes agora? retorquiu 
Jesus. E a hora de vos separardes cada um para sua 
part_e, .e de me deixardes só. E não ficarei só, porque 
6 Senhor está commigo. O que vos disse foi para vo~ 
preparar. Haveis de padecer affiicções na terra; tende 
confiança; e adverti que eu venci o mundo ! ' · • 

Assim fallou Jesus, e levantando os olhos ao céu 
disse: ' Pae é chegada a hora da minha morte, a ho-
ra de glorificares a teu Filho, fazendo que vivam eter-
namente os que lhe entregastes conferindo-:-lhe o pode1· 
da sua missão. A vida eterna consiste em que te co-
nheçam por Deus unico e verdadeiro, e a Jes.us Chris.-
to, que envia.ste. Glorifiquei-te no mundo ; e acabei 
a obra, de que me encarregaste. Agora, Pae, engran-
dece-me, e faz-me conhecer da terra, com a gloria, 
que a teu ;Filho convem, e que antes de existir o uni-
verso, já tinha. Manifestei o teu nome aos homens; 
eram teus, e confias te-m' os ; guardarão a tua palavra; 
e entenderão agora, que todas as cousas vem de ti. 
Ensinei-lhes a doutrina, que me deste, e receberam-a 
crendo verdadeiramente, que eu sahi de Deus. Peço-
te por elles, e não pelo mundo. Pae, guarda-os em. 
teu nome· para que sejam tão unidos entre si, como 
nós o somos.' 

'Quando estava com elles protegi-os, e conservei-o!>; 
nenhum se perdeu de quantos me entregaste senão o 

. que era filho d'a perdição segundo a letra das escri-
pturas. Agora, que vo1to ao teu lado, defende-os pa-
ra não sentirem a minha falta. Não te peço que os ti-
res do mundo, mas que os guardes do mal. Assim co-
lno tu me enviaste a mim, os mando eu. Soccorra-os 



e illumina-os, porque nem eu nem elles somos do mun-
dó. Não te rogo só por estes, rogo-te por todos quan-
tos em mim crerem em virtude da sua prégação. A mi-
nha vontade, Pae, é que elles estejam commigo para 
verem a minha gloria, porque me amaste antes da 
terra ser creada. Senhor, ·o mundo não te conheceu; 
mas eu conheci-te, e elles acreditaram, e merecem por 
isso .que os premeies, communicando-lhes amor igual 
<,~o que sempre houve entre nós ! ' 
. Acabando a sua oração, Jesus sahiu do cenaculo; e 
baixando ao valle, ou torrente do Cedron, ·encaminhou-
se para o monte das oliveiras. 

Foi o testamento de Christo ! 
N'aquella mesma noute começaram os opprobrios e 

os tractos . da Paixão. 
Que 

1
poder, que persuasiva eloquencia ' a das suas 

palavra~ ·.derradeiras ! . · 
Como ensina aos discípulos o sofTrimento, a abne-

gação e o desprezo do mundo, nas vaidades, e nas af-
frontas ~ ' . 

Que ternura entranhavcl nTio respira a súpplica ao 
Eterno, encommendando-lhe a fraqueza d'esses homens 
simplic~s e crentes, que desde o principio ac~'fDpanham 
o Nlest\·e, e o seguem a toda a parte ! \ 

O a~ecto de Jesus nunca se desm'entc. Pregado nos 
braços dolorosos da cruz, ou ajuntando as creanças 
debaixo, do manto de pae, o seu cox:ação vôa ao en-
contro ~os que padeceram fom J e sede de justiça, dos 
que ch~mou hemaventurados, que a terra flagel!a, mas 
que o puraizo acolhe com palmas e corôa.s ! , 

A sua lei resume-se -em clous pr céitos admiraveis: 
o nmor de Deus e :P amor do proximo. A caridade e 
a esperança filhas do céu, companheiras seguras da fé, 
alegram o caminho estreito, e os passos, espinhosos da 
penitencia. 

No rnomento, em que o sangue precioso do Mes-



sias vae correr pelas culpas do genero humano, na ho- -
ra da expiação solemne, promeltida aos descendentes 
de Abrabam, a alma do l\1estre levanta-se radiosa com 
a certeza do triumpho, e abrindo as portas do por- · 
vir envia por ellas o anjo das misericordias, e a pa-
lavra de vida, a redempção cspirituªl ! 

'O príncipe d'este mundo será vencido,' exclamou 
o Salvador ; e dos Apostolos, que o ouviram, ainda 
alguns chegaram a admirar pelos seus olhos os pro-
dígios annuncia_dos, e a glorificação, que Jesus· pedia 

• ao Eterno Pae para consummação . da boa nova. 
A· idolatria, annos depois já vacillava, abalada pe-

la persuação d' esses missionarios pobres e humildes, 
que responüiam ao ult1:age com a paciencia, e ás of-
fensas com o perdão. 

As seitas orgulhosas e mundanas viram de repente 
desmascarado o sophisma que as entretinha; as osten-
tações descobriram o seu nada; e então appareceu co-
mo principio e fim de todas' a soberba em umas, o de-
leite em outras, o erro e o scepticismo em muitas., 

Romperam-se os horisontes do homem, que o paga-
nismo acanhava; e além do tumulo, acima da terra, 
apontou a Fé para a celeste morada, como para a ver-
dadeira patria dos filhos de Adão. ' 

D' esse dia em diante a. igualdade na presença de 
Deus, livelou o poderosó com o ind_igente, a v·ictima 
com o oppressor. Os que choravam, consolaram-se, es-
perando que as suas Jagrimas pezariam na balança do 
Juiz, e que a summa rectidão pagaria as tristezas aos 
desherdados do mundo com as venturas perennes de 
Lazaro, o mendigo ! 

Uma revolução immensa, a reacção da verdade di-
vina e da moral, rebentou das raizes d'aquelle madeiro 
de ignomínias, aonde o odio dos phariseus, e a cum-
plicidade dos romanos,. imaginaram afogar a idéa nova 
em vilipendios e em sangue. 
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Jerusaleni cahiu, c os suas r uinas deram o primei· 
ro testemunho. A purpma dos Cesares, rasgada e es-
carneóda pelos barbaros, coberta das nodoas dos Ne-
ros e Caligulas, passou para o mercado dos pretoria-
nos . .. 

O que fôra grande e forte desfez-se em pó ; e de 
-tudo a penas sobrevi v eu aquella cruz, symbolo da Igre-
.~a nascente, para, estampada depois nas bandeiras do 
imperio, proclamar a gloria de Jesus! 
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VIDA DE JESUS CHHISTO. 

CAPITULO PRIMEIRO. 

A'GONIAS NO DOUTO. BEIJO DE JUDAS. PRISÃO DE JESUS. 

'Jesus itaque sciens omnia, qure ventura ' 
erant super eum , pro cessit,-et dixit eis ; 
Quem qureriti>? 

EvANG . ~Ec. JoAN. CAP. XVIII, v. 4. 

ÀviSINHAVA-SE a hora. Escravos das pr~~rias vin-
ganças os principes dos sacerdotes consummaram o pa-
cto de sangue, e cheios de impaci,encia contaram os 
instantes até se apoderarem do Mestre, que não ou-
savam combater, lançando-lhe em rosto, como crimes, 
as suas virtudes sublimes. 

Em quanto ao som das trompas alguns _hypocritas 
distribuíam esmolas fastuosas para deslumbrar a mul-
tidão, outros peiõres ainda, apuravam os traços do pla-
no urdido, e a um tempo juizes e, accusadorcs, piza-
vam aos pés as leis e costumes de Israel para cala-
rem por mão de algozes aquella bôca eloquenle, que 
os envergonhava pelas miserias do seu orgulho~ e pe-
Ja cegueira e endurecimento do seu coração. 

Jesus sabia tudo; e por isso, levantando-se da ceia, 
tinha dirigido aos Apostolos, como instrucç()es finaes 

u ., 
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o~ ultimos preceitos da StJa religião ele amor, e ele es-
perança~ 

Apontando-lhes pata o céu, mostrou-lhes a verda-
deira patria. Avisando-os das ciiadas ._do mundo in-
dicou os yerdadeiros inimigos. Pintando a vida, co-
mo ella é, um desterro de lagrimas e amarguras, um 

.caminho de trevas, e um precipício contínuo, .propoz-
lhes para- conforto das proximas tribulações a peni.ten-
cia, a abnegação, e o sacrificio voluntai:io! 

Eis as armas pará a conquista moral, que lhes en! 
tregou; e tal era a sua força, que seculos depois, a 
cruz arvorada em triumpho, campeava sobre os tem-
plos e os pretorios.. 

Apenas acabou o discurso, que suhstanciamos no 
capitulo XV do Livro Terceiro, sahiu Christo do Ce-
nnculo, 9 descendo para o vali e do Cedron, ( 1) pas-
sou a torrente com os discipulos, encaminhando-se ao 
monte d~s Oliveiràs, e ao horto chamado ele Getbse-
mani, (2) ao qual frequentes vezes se recolhia para 
orar e meditar. . 

Á entrada do jardim, voltou-se o Salvador para os 

( 1) O válle _do Cedron, ou de J osaphat, fica v a entre b' mon-
te daa Oliveiras e .Jerusalem, cingindo-a pela parte oriental. 
A torrentç, que lhe deu o nome, cortava-o em toda a sua es· 
tensão, sequiosa no estio, torva e sombria apenas a inchavam 
as agua~ ci1udaes do ihver.no. O sitio que atrav'essa é de as· 
}>ecto funt:bre e melancohco. O valle profundamente cavado 
pouco se lfvantou cop.1 os destroços do 'l'em plo e da cidade, 
com que 'fito e Adriano o mandaram encher, nem as cinzas 
uos ídolos queimadós por Joas e Ezequias tiraratn ~s aguas da. 
6ua dbeira 11 negra tristeza, que as .desfeia. 

(2) Este horto formava parte de uma quinta do lagar de, 
Gelhsemani, aonde estavam os lagares e se fabricava o azeite 
produzido pelas bellas ar·yores, que vesliat'ú as encostas. Tam· 
bclll ali Pr stuvam as ovelhas destinadus nos sacrificios; por 
i ~w purec"' ter ~irlo escolhido pura principio do holocausto do 

• Homem l~cus , 
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Ap.9~tolos, e disse-lhes: 'Orae aqui para níio cahir-
des em tentação;' e levúndo com sigo a Pedro, a Thia-
go ·e a João apartou-se dos mais a distancia de .. um 
tiro de pedra. Principiou então a temer e a angus-
tiar-se em extremo, querendo provar aos homens, com 
este exemplo ele affiicção voluntarill , quanto é ele re-
ceiar o doloroso trance da morte, e quunto se devem 
dispor para elle. 

Para fazer mais sensi vel esta verdade, fallando nos 
tres discípulos, exclamou: 'A minha alma está sen ti-
da de mortal tristeza . . Demorae-yos aqui, e vefae co-
migo. · -

Depois, adiantando-se poucos passos, prostrou-se 
com o rosto em terra, orando, e çl izendo : 'Pae, se é 
possível, passe de mim este ca lix; não se faça, porém, 
a minha. vontade, mas a vo~sa.' .Appareceu-lhe então um 
anjo. para o confortar, e prolongando-se a ·agonia cor-
reu-lhe do corpo um suor de sangue. Tornando d'ahi 
para os Apostolos achou-os dormindo. Visto isso, dis-
se incrcpando a Pedro, não pudestes vigiar comigo 
nem uma hora? Vela e e ora e para não· serdd yenci-
dos da tentação; porque, se o espírito está prompto, 
a carne sempre é fraca.' 

E retirando-se orou de noyo, clamando: 'Pae, se 
este calix não póde passar se~·n que eu o beba, seja fei-
ta a tua vontade!' E vindo logo ler com os discípulos, 
aonde os deixára , ainda os achou com os olhos . peza-
dos de somno profundo. D'ali .volveu á oração terceira 
vez, repetindo as mesmas palavras, c quando acabou, 
disse-lhes: 'Agora dormi c descansae, pois é chegada 
a hora em que o filho elo Homem ha ele cahir nas 
mãos. elos peccaclores . Levanlae-vos, e vamos.' · 

'Já ' se avisinhu o que deve cnt~egar..:mc .' 
Ainda fallava o l\festrc, e já. entrava o discípulo, 

que o vendêra, e sabia de experiencia o Jogar, aonde 
hayia de encontrai-o. O traidor vinha segui d0 c\' um 
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numeroso bando de gente armada com espadas e vara-
paus, enviados pelos anciãos e sacerdotes; e o signal 
ajustado para a entrega era: (< Aquelle que e~· beijar 
é Jesus, podeis prend,el-o! » 

Querendo pois cum.prir o pacto, Judas aproximou-se 
de Christo., e disse-lhe: 'Deus te salve, Mestre!.' · e 
deu-lhe um osculo ao mesmo tempo. O s·alvador, re-
plicou: 'Amigo, a que vieste? E depois, virando-se pa-

' r a os soldados, e quadrilheiros dos Pontífices, que che-
gavam em tumulto com archotes, lante:rnas, e armas, 
accrescentou, adiantando-se: 'A quem buscaes?'-' A 
Jesus de N azareth,' resp.onderam. 

'Sou eu,' disse o Mestre. . 
A penas lhe ouviram estas palavras recuaram, e ca-

hiram por terra. 
Chris,to perguntou-lhes pela segunda vef~ então: 'A 

quem hvscues?' 'A Jesus de Nazareth,' redargui ram. 
'Já vos disse que sou eu, tornou o Senhor. Se a mim 
é que huscaes, deixae h ir esies.'" E ajuntou isto para 
se verificar esta letra das Escri pturas: - <<dos que me 
deste niío perdi nenhum.» 

Pedro, ·qüe trazia espada, arrancou d' ella, e feriu a 
Malco, 'l/m ' dos servos do Pontífice, cortando-lhe a ore-
lha direita; mas Jesus logo o reprehendeu, dizendo: 
'Embainha a tua espada. Não queres que lJeba o ca-
liz, que meu pae me deu? Todos os que ferirem com 
ferro, a ferro morrerão. Cuidas acaso, que não po-
dia invocar a meu Pae, e que elle me não mandaria 
logo mais de doze legiões de anjos? mas corrio se ha-
viam de exccutaT as propbecias, c realisar-se o que 
deve acontecer?' E tocando a orelha ferida prompta-
mente ~l sarou. D'l'!-hi, voltando-se para o tropel, que 
o rodeava, exclamou: 'Como se eu fôra um ladrão, 
vi estes ttrmados de paus e espadas? Todos os dias as-
sentado entre vós me tínheis ensinando no Templo; por· 
que. não me prendestes? Mas acontece 'isto assim pa-
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ra se cumprirem as escripturas. É a vossa hora, e o 
poder das trevas.' 

Então os soldados e os quadrilheiros apoderaram-
se d' elle, manietando-o; e todos os discípulos fugiram 
e o desampararam. Sómente, de longe, o ia seguindo 
um mancebo, coberto com um lençol sobre a pelle. 
Quizeram-o prender tambem; mas elle, .largando o len-
çol, escapo~-se nú. -

Assim principiou esta noute de violencias, de ul-
trages, e tormentos! 

O Senado hebreu, quebrando a lei, ajunta-se em 
conciliabulo com os sacerdotes e Phariseus, e manda 
prender a Jesus, não em virtude de accusação e jul-
gamento, como tribunal, mas pelas sec_retas delibera-
ções de uma conjuração pessoal, e de um. pacto infa-
me, empregando o dolo em vez de recorrer á acção 
mrtural da justiça. 

A prisão fez-se torimltuariamente sem ordem do 
procurador Pilatos, cujos soldados assistiam sem au-
ctorisação legal; e os agentes eram os quadrilheiros ' 
dos Pontífices, armados de ferros e paus, e formando 
um tropel, que dava o caracter de assuada manifesta 
á diligencia. . · 

Todas as formalidades foram desprezadas, e desde 
o primeiro passo até ao ultimo, este processo aos olhos 
da lei repres,entou um escantlalo e uma violação con-
stante, como na presença da verdade e da justiça si-
gnificou o maior dos crimes. ' 

, 



CAPITULO SEGUNDO. 

JE,SUS E!U -CAS.i\ DO PONTIFIOE. FALSOS TESTE111UNBO.S. 
CONFISSÃO DE CBRISTO. 

Et adduxerunt Jesum ad summum sacer-
dotem; et eonveneru'nt omn~s sacerdotes, 
et Scribre, et seniores. · 

~vANG. sEc. MAnc. cAP, ·xiy, v. ss . 

Ü TROPE~, que mnnietára a Christo, apenas -o pren-
deu, encaminhou-se com el!e a casa de Annaz. Era fe-
rir t'odos os preceitos, porque Annaz não exercia au-
ctoridadF, nem tinha outra qualidade p_ara Jesus lhe 
ser aprepentado, senão a de sogro de Ca1phaz, e como 
tal a de participante no seu odio contra o innocente.· 

·Depqis de ver o prezo, Annaz mandoh-o conduzir 
amarrado como um malfeitor ao palacio de seu gen-
ro, aonqe se achavam :t;eunidos os sacerdotes, Scrihas, 
e anciãos. \ 

Era noute; fazia frio, e a!?cendeu-se uma fogueira 
para se 'aquentarem os quadrilheii·os, que tinham tra-
zido o ~nlvador de Gethsemani. · / 

Pedrq, que aoompatlhára de lpnge b ll\'Iestre des~e o 
horto, .tendo-o visto entrar p.ara casa do Summo Sacer-
dote ( edificio vasto, que fazia esquina para duas ruas, 
aonde ~ahitára o famoso pontífice Eliasih) cheio de 
a.n~ieda4e e de terror ficou de fóra ag~at~ando no-
tiCias. . , 

Outro disçipulo, que tamhem seguíra a Ch;isto, 'por 
ser conqecido do pontífice entrou logo no pateo, e de-
pois de persuadir a porteira, fez que esta sahisse pa-
ra chamar o Apostolo. Quando .a escrava lhe estava 
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fallando, reparou mais n' ei!e, e pareceu-lhe conhecef-o: 
'Não és tu tambem dos discípulos d'este homem?' per-
gl!nto~J. Assustado e esquecido das promessas de pou-
cas horas, Ped-ro respondeu que . não; e negou o 1\'les-
tre pela primeira vez antes de cantar o gaHo! 

Depois chegou-se aos officiaes de justiça; e de pé 
com elles aproveitou o lume. 

A lei judaica prohibia, que os actos de processo cor-
ressem durante a noute; mas a sede da vinganç.a era 
mais forte QO animo dos hypocritas. 

Prezo e maniatado, no meio de servos e gentalha 
paga, e no pateo da morada particular ·do pontífice, 
Jesus pa.deceu mil ultrages e vexações. Escarnecendo-o, 
vendavam-lhe os olhos, e molestando-o na face, pergun-
tavam: adivinha qúem te deu 2 Acompanhando as vi o..: 
lencias de novas injurias e blasphemías! 

Assim, a lei, que devia proteger o aceusado, tra- _ 
h ida pelos executores, servia de baldão aos soldados; 
e o senado, consentidor e cúm plioe, postergando as mais 
sagradas obrigações; deixava que a ferocidade ·de ho-
mens rudes e crueis ·cevasse as furias no Justo, que 

' dias àntes Jerusalem festiva tinha acolhido. entre pal-
mas e applausos ! 

Entretanto continuava Pedro no 'pateo do Pontífice, 
,a pequena distancia de Chrislo, e no meio dos solda-
lclos que se aquentavam. 

Um dos que ali estavam, tendo-o encarado · maisr 
disse-lhe: 'Não és tu tambem dos taes?' e elle para 
se desculpar negou, replicando~ 'Homem, não sou!' 

Uma hora depois, reparando melhor, outro, tornou 
a exclamar: 'Certamente este andava com Jesus, e tam-
bem é galileu.' Pedro, assustado; começou a jurar com 
imprecações," que nem conhecia o Mestre. 

N' este ponto, e fallando ainda, cantou o gallo; e o 
Senhot, voltando-se, poz .os olhos no Apostolg. Então 
se le~brou Pedro da palavra 'de Cbristo: 'Antes q'ne o 
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gallo cante me negarás tres vezes;' e sahindo chorou o 
erro amargamente. 

D'abi a pouco os príncipes dos sacerdotes,' os an-
ciãos e os Scribas mandaram trazer a Jesus perante o 
tribunal, e principiaram -a interrogai-o. 

Caiphaz, que os presidia, como pontífice eleito n'a-
quelle anno, era o mesmo que nos conciliabulos con-
tra o Messias tinha dito: ~Não vedes, que é melhor, 
que morra um homem pelo povo, do que toda ~ na-
ção se arruíne por sua causa?' 

Qual ser.ia a rectidão e a imparcialidade do juiz, 
quando · o conspirador não duvidára votar pelo assas- · 
sinio em nome dos interesses da- facção? 

Era ·noute ainda, e já o dissem~s, a lei judaica pro-
hibia que a acção elo processo corresse antes do sol 
nado~ E~tava-se na solemniclade da Paschoa, e duran-
te ella fqchavam-se os tribu1HJes contando ferias divi-
nas sob pena de nullidacle. Que importa 'l Despreza-se 
c calca-se tudo! A perda do Nazareno estava decre-

d . ' ta a; e as apparencws vus, com que procuram mas-
carar o pdio, suo novos attcntados contra a magesta-
de da justiça! 

Em vez de interrogar a Christo sobre actos positi-
vos e circumstanciaclos, as perguntas do sacerdote re-
cahem sobre factos geracs, inquerindo-o ácerca dos dis-
cípulos que tinha, e deviam ser chamados a depôr, 
.e ácerca da sua doutriua, prégadp em Jogares publicos, 
e na qual debalde tinham buscado achar crime! 

A replica do Salvad'or foi de uma sabedoria e di-
gnidade admiruveis. 'Fallei publicamente diant~ de to-
dos, dis~e o Mestre. Ensinei sempre na Synagoga e 
no Temflo, aonde' concorriam os J ucleus; nunca fali e i 
em scgrpdo. Porque me interrogas a mim? Pergunta 
aos que me ouviram; ahi os tens, elles sabem o que' . 
ensinei.' 

Ainda não acahára1 e já tini dos quadrilheiros, lhe 
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tinha descarregado uma bofetada, accrescentando: 'Res-
pondes assim ao pontífice?' , 

D' este modo fazia respeitar o tribunal a defeza do 
accusado,' permittindo na sua, presença vi?lenc1as d' es-
ta gra-vidade sem as reprimir. 

Em que offendia o Messias com a sua resposta ao 
Sammo Sacerdote? 

l\Ias a mansidão sublime da victima não se alterou . 
A acção bruta e covarde do satellite só lhe arrancou 
estas palavras: 'Se fallei mal, prova-o; e· se hem, por-
que me feres?' · 
· Razão invencível, porqtl'ê os accusadores deviam pro-
var o delicto, e convencei-o; e tanto mais clara, quan-
to, posto que tarde, os inimigos de Jesus reconhece-· 
ra~ que não podiam prescindir d' esta apparencia sem 
se· desmascarar, e por isso curaram de a produzir. 

Mas por mais que b'uscassem contra· Christo um · 
teslem•Jnho para jtístiflcar a pena de n1orte, não o en-
conlrava.m, e a. sua perplexidade augmentava a càda 
instante. 

É certo que muitos depunham falsamente; rorém 
os depoimentos não concorda.vam. Havia qüem attes-
tasse ter-lhe ouvido, que destruiria o Templo, e em 
tres dias edificaria outro sem careG,er de auxilio hu-
mano. Perfidia manifesta elos calumniaclores; porque 
Jesus referia-se ao templo do seu corpo, c não enten-
clêra ameaçar de rui'na o eclificio sagrado ! 
. Mas estas provas não eram concludentes para córar 
exteriormente ·uma fingida representação de ·processo, 
e os conspi~aclor.es viram-se obrigados a excogitarem 
out~·as. 

Entuo o Summo Sacerdote, levantando-se no meio 
da asscmbléa, e interrogando a Christo, exclamou: 'Não 
respondes ao que atlestam contra ti? ' 

Como Jesus ficasse calado, e com motivo, porque 
uão se tratando cfo templo dos Judeus, mas de um 
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templo ideal, a explicação estava no proprio depoimen-
to, o Pontífice continuou: 'Por Deus vivo te conjuro 
que nos digas se és o Christo, Filho do Senhor!' En-
tão o Messias respondeu .: 'Tu o disseste!' 

E o príncipe dos sacerdotes,, rasgando logo as ves-
tidm:as, bradou para os assistentes: ''Blasphemou! Que 
necessidade temos ainda de testemunhas ? Não acabaes 
de o ouvir? Que vos parece? : 

'É digno de morte,' replicaram os juizes. 
Apenas esta decisão se ouviu, redobraram as inju-

rias dos salellites contra J csus. Uns cuspiam-lhe no ros-
-to ;. outros davam-lhe punhadas ; c alguns, acenan-
do-lhe bofetadns, diziam-lhe por escarneo: 'Adivinha 
Christo quem te deu? ! Eis a scena atroz,. que o tri-
h~tna~ auctorisou, e que pinta ao vivo a sua preversi-
dade. No caminho do crin1e eram ainda os. primeiros 

I I , passos . . . 



CAPITULO TERCEIRO. 

llOitTJ! DE JUDAS. ACCUSAÇÃO E IN'i'ERROG~TORTO 
PERANTE PONCIO PlLATOS. 

Et projectis argenteis in templo, rccessit: 
et abiens laqueo se !Uspeudit. 

EvANG. sEc. l\1AT1'JI, cac. XXVII, v. 5. 

Et interrogavit eurn I'ilat~s: Tu es rex 
.Tud::eorum? At ille respondens, ait illi: 
Tu dicis. 

Ev AN G. SE C . l\lAnc. c&I' . XV, v. 2. 

N·ESTE meio tempo Judas, que trahíra o Salvador, 
yendo a Jesus coodemnado, arrependeu-se do que fi-
zera, e tornou a levar os trinta dinheiros aos sacerdo-
tes e anciãos, dizendo-lhes: 'Pequei entregando o san-
gue do innocente.' Mas elles responderam-lhe: '0 que 
nos i-mporta? Devias yer o que fazias.' 

Depois de lançar com impeto as moedas no templo, 
Judas sahiu cheio de desesperação, e foi pendurar-se 
em um ·la ço. 

Entretanto consultavam os sacerdotes-sobre o uso, 
que dariam ao dinheiro arremessado por el!e; c não· 
julgando licito deitai-o na arca das esmolas, compra-
ram o campo de um oleiro, e destinaram-o para ser-
vir de cemilerio aos forasteiros. Por esta razão lhe cha-
maram Haceldama, que quer dizer campo do sangue ; 
cumprindo-se a prophecia, de Jeremias, que disse: «re-
ceberam as trinta moedas de prata, preço do que foi 
Yendido c ajustado pelos filhos de Israel, e offerecc-
ram-as pelo campo do Oleiro!>> _ 



170 

Os Pontifices com os anciãos e Scribas, delibera~ 
ram sobre a maneira de proceder contra Jesus. 

O conselho não tinha auctoridade para executar sen-
tenças de ·morte, depois que o imperio romano avas- · 
sallára a patria; e era necessario, port;wto, recorrer ao 
procurador Poncio Pilatos, e alcançar .no seu tribunnl 
a confirmação ela pe1ra. 

Foi o motivo por que, apenas rompeu a manhã, ter~ 
min'ada a conferencia, em que naturalmente combina·. 
ra·m a. accusação, Christo ainda manietado foi condu. 
í ido áo palaóo de Pilotos, situado junto da cidadella 
Antonia, e o mais elevado c pomposo dos edificios da 
cidade. · 

Subia-se a elle por urna escnclaria , ele marrnore de 
vintl:(, e ou to degraus, a qual depois se transportou .para 
Roma, e 1se conserva em uma copella ao lado de S'. João 
de .Lutran no monte Celio. 

Sempre hypocritas, não quizeram os Phariseus en-
trar no pretorio, all'egando falsos escrup):llós. Temiam 
contamiqar-se pizando a casa de um pag(l'() durante a 
solemnidade da Paschoa, e horas antes, co tra o pre-
ceito da lei, tinham-se reunido em conselho, para sen-
tenciar á morte! 

Co·mo insistiam em não en'trar, sàhiu Pilatos a ou-
v H-os, começando por lhes perguntar: •·Qual era a ac-
cusa·ç~o ~u~ traziam contra aquelle h~ me~? '-'.Se nã~ 
fosse malfeitor, responderam, n"'o to entregavamos. 
'J ulgae-p então s?g?nd:o a voss·. lei,'_ tç,rnou Pila tos: 
'~ão nqs é permitttdo matar mnguem I observaram 
confundidos. 
· Na Pfimeira resposta dos Pl:ariseus a~parece o seu 
orgulho : « Se não fogse malfeitor nao t o ei;}tregava-
mos! » o que equivalia a dizerem, que se do o crime 
religioso, ninguem melhor que elles podia apreciai-o. 

Mas o procurador imperial, que por este meio que-
riam copverter em instrumento passivo, repellindo-os, 
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provou-lhes a vaidade . das su.as idéas. Então julgue-o 
vós conforme a' vossa lei, disse elle, o que era conven-
cei-os da sua impotencia, porque não tinham alçada · 
como logo confessaram para as execuções capitaes. 

Assim ''iram-se constrang·idos a deduzir perante o 
tribunal as bazes da accusação; e como .o peccado de 
blasphetnia, imputado por Caiphaz, aos olhos de um 
magistrado romano não seria sufficiente para extorquir 
uma ~entença de morte·, mudaram instantaneamente 
de armas, e criminaram a Jesus como réo político de 
culpas contra o Estado! 

'Achámol:-o prevertendo a nossa nação, prohibindo 
o tributo de Cesar, -e proclamando-se Chrísto Rei!' 
Eis a· nova calumnia, forjada com audacia igual á ini-
quidade, calumnia vis~vel, pois em resposta aos . agen-
tes provocadores, mandados para o tentarem, Jesus ti-
nha ensinado pelo contrario, que dessem a Cesar o que 
era de Cesar ! 

Mas o que valia juntar a mentira e o aleive ás ou-
tras infamias? Desejavam que - a causa provocasse· a 
competencia do procurador : de Cesar, e este, na sua 
qualidade de proposto da cubrança fiscal, por força ha-
via de to~ar conhecimento de uma inculpação, que 
envolvia os interesses e a sobei·ania de Roma. · 
· · Por isso Pilatos, depo.is de ·escutar os accusadores, 
entrou no pretorio, e fazendo comparecer a Jesus, prin-
cipiou o interrogatorio, dizendo: 'Tu és o rei dos Ju-
deus?' . 

Admirado da incriminação, o Salvador replica por 
outz:a pergunta : 'Falias assim por ti mesmo, ou affir-
maram-te isso outr-os?' 

Pila tos retrocou : ' Acàso sou Judeu ? A tua nação 
e os pontífices, é que te entregam em minhas mãos. 
O que fizeste ? ' . · 

A r~sposta de Jesus, bella pela simplicidade, corta 
pela ra1z as fabulas astuciosas dos Phariseus :\o meu . 
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reino não é d'este mundo; se fosse, certamente ha-
viam de pelejar os meus para eu não cahir no pode1' 
dos Judeus; mas o meu reino não é d'aqui.'- 'Logo 
és rei?' atalhou Pilatos.-' Tu o disseste, proseguiu 
Jesus, wu rei. Nasci e ' 'im ao mundo para dar tes-
temunho da rerdade; e todo o que a atlende, ouve a 
·minha voz.' 

Então Pila tos, dizendo, «o que é a verdade?» tor-
nou a sahir, e fallando com os J udcus, declarou-lhes, 
que não achava crime n'aquelle homem para o cou-
demnar. 

Depois da absolyição publica do magistrado, a in:-
nocencia do Salvador eslava reconhecida ; e a justiça 
nl:lo tinha mais que yer na sua causa. l\~as os hypocri-
tus, prdendo em raivu, porfiaram, clamando: 'Subleva 
o povo ~om a sua doutrina desde a Galiléa até aqui!' 

Ouvindo citar a Galiléa, Pilatos perguntou se C_hris-
to era &ali le.u, ~ ~abendo que sim, valeodo-s~ de clle 
pertencer á JUnsdicção de Herodes, chegado n ~quelles 
dias a Jerusalem, remetteu-lhe o prezo, unto para se 
desembaraçar de UI:Ua causa desagradavel, como para. 
apparentar respeito á auctoridade. do Tetra'l:chu. 

Era :uma fraqueza no procurador romano, desde .que 
pronuneiára a innocencia do accusado, diferir a soltu-
ra, e c~der ás vozeS" de homens apaixonados e crucis. 

Mas em todo o processo achai-o-hemos sempre o 
mesmo, vacillante e deb_il, con~ecendo a inJustiça, al-
test&ndp a verdade, mas cedendo aos Judeus com re-
ceio de que a maldade d' elles o indispozesse em Roma 
com o imperador, accusando-o de menos sollicitQ na 
guarda dos interesses e segurança do governo. 

Herodes, ao qual enviára Christo', pura descarregar 
nos ho\nbros 'de outro a sua responsabilidade, ha mui· 
to que desejava conhecer a Jesus, por ter ouvido fal· 
lar muito d' ellc, e porque esperava que fize6se algum 
-milagre na sua presença. · 
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As répetidas perguntas do Tetrgrcha, não deu o Se-
nhor nem leve resposta, encerrando·se no mais pro-
fun-do silencio, apezar dos príncipes dos sacerdotes e 
escribas, que estavam presentes, o incriminarem com 
vivas instancias. · 

Vend~ isto 1-Ierodes, e os capiLUes, que o rodea\:l!m, 
conceberam grande desprezo, e o príncipe, mandand"o 
cobrir o Messias de uma vestidura branca em signal 
de escarneo, tornou a reenviai-o ao palacio de Pilatos, 
ficando d'este dia em diante amigos aquelles dous ca-
beças do poder, que antes não podiam supportar-se. 

A zombari-a, com que Hcrodes tratava a Jesus, re-
vestindo-o das vestes de uma realeza irrisoria, indica · 
a nenhuma importancia, que dava no seu conceito ás 
chimericas imputações dos Judeus, e o pouco valor da 
accusação, mais digna de riso, (1ue de receio, na sua 
opinião. _ 

Ninguem queria, pois, sentenciar a Christo; Hero-
des, por não o achar no caso de inspirar temor, Pi-· 
la tos, porque do alto do seu l'rihunal já o tinha j ui-
gado innocente-. -

l\'Ias o odio sacerdotal crescia com as difficuldades. 
·cada embaraço, que se lhe antepunha de novo, presta-
va forças á perfidia e á calumnia para o vencer. 

Voltando do palacio dé Herodes, seguidos de nu-
meroso cortej~, os pontífices chegaram ao pretorio de 
Pilatos, resolvidos a empregar até a coacção para o 
obrigarem a manchar as mãos no sangue do Justo. -

O Procurador · romano desejava salvar o innocente, 
mas ao mesmo tempo não queria arr iscar o Jogar c a. 
influencia. · 

Por isso, convocando os accusadores, disse-lhes: 
'Apresentastes-me este homem como amotinàdor do 
povo; mas interrogando-o, não vejo que seja culpado 
de nenhum dos crimes que lhe imputaes; c Herodes 
achou o mesmo; porque vos enviei á sua presença. Não 

TOUO JI, 12 
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se lhe prova delicto, que mereça a morte. Por issG 
vou soltal-o, depois de o castigar. 

O magistrado, confessando que Jesus não commet-
téra delicto, e por tanto, reputando-o innocente, vio-
]aya a lei e todos os preceitos, mandando-o flagel'lar . 
Se Christo era innocente como o castigava? Se era 
culpado, porque o absolvia? 

Mas o interesse proprio, e o susto de cahir no desa-
grado de um it'nperador preverso e suspeitoso, dita-
vam-lhe estas condescendencius contradictorias. 

Esperando, com o espectaculo de üma pena barha-
ra, aplacar o endurecitio coração dos sectarios, lavrou 
Pilatos contra Jesus a primeira sentença iníqua, se-
guindo as f9rmulas do direito criminal de Roma, cu-
jas regras offendia .. 

· ']i)espi, amarrae, e açoutae a Jesus de N azareth, 
homem ) eclicioso ~ despreza~or_ da Lei de Moysés, ac-
cusado H elos pontlfices e pn nctpes da sua nação. V a e, 
Lictor, y dispõe as varas!' ( 1) 

Em yirtude d' esta ordem, Christo, c0nâuzido en-
tre os splclado~ de Pilatos, foi levado ao \estibulo do 
Pretorio, despido perante a cohorte, ligado á columna, 
denominada das affrontas, e lacerado de crueis açou-
tes. Puz

1
eram-lhe depois um manto escarlate por irri-

são, crararam-lhe na cabeça uma corôa de espinhos, 
met~erarp.-lhe na mão uma canna verde ; e ajoelhan-
do diantf d'elle, entre mofas cliziam-Jhe: 'Salve, rei dos 
Judeus! I 

Os ul
1
trages multiplicaram-se. Uns cuspiam-lhe, ou-

tros esb<;>feteavam-o, e os mais ferozes co~ as varas fe-
- 1·iam-lh~ a cabeça rasgada pelos es inhos do irrisorio 

diadema. 'I 

(1) Jeme Nazarenum virum seditiosum, et MoMicre legi! 
contemptorem, per. pontífices et príncipes sure gentis accusn· 
tum, expoliate, Jígate, et virgi~ edite.·! lictor~expeài virga•. 
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N' este lastimoso estado, coroado de espinhos, e co-
berto com o manto de purpura por zombaria, apre-
!lentou Pilatos a Christo do alto da galleria, que por 
cima de elevad0s arcos unia o seu palacio á cidadella 
Antonia. 

O Procurador Poncio queria sinceramente poupar 
uma nodoa á justiça romana, e ainda mais se confir-
mava n' este bom proposito pelo recado, que recebéra 
de sua mulher, estando no tribunal, a qual lhe pedia 
com vivas supplicas, que por fórma alguma manchasse 
as mãos na morte d'aquelle Justo, pois toda ~ noute 
luctára em sonhos por causa d' elle. -

Por isso, cuidando abrandar os inimigos de Jesus, 
veiu com elle á varanda do pretorio, e exclamando-
ecce homo! eis o homem! apontou para as feridas dos 
açoutes e para o sangue,_ que lhe manava das faces e 
do corpo. 

Mas o odio dos phariseus Qão diminuiu, antes cres-
ceu, com similhante vista; -e soaram ainda mais altos 
os gritos, bradando un·animes : tolle, tolle, cruxifige! 
crucifica-o, crucifica-o ! Pilatos respondeu : ' Crudfi-
~ae-o vós. Eu não lhe acho criine ! ' 

'Se o soltas, Poncio, gritaram os Judeus, não és 
amigo de Cesar; pois aquelle que se 'faz r~i, offcnde 
a Cesar ! ' Esta suspeita lançada sobre a fidelidade do 
funccionario era a perfida coacção em que estribavam 
as ultimas esperanças, e não se illudiram. O homem 
tremeu, e o magistrado trahiu a verdade. Quiz antes 
o sangue innocente sobre a sua· memoria, que o de~a
grado do tyranno realçando um acto de justiça ! 

Entretanto, não deixavam os accusadores de clamar, 
que a sua lei existia, e que devia Jesus morrer por 
ella, porque a desacatára, chamando-se filho de Deus. 
Assustado e vacillante, Poncio busca debalde o modo 
de escapar ao remorso, e ao mesmo tempo de conten-
tar o crime. 
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Ent.rando novamente no Prelorio, diz a Jesus: 'D' on-
de és tu?' O Salvador· não respondeu.-- 'Não me fal-
Ias? insistiu; não sabes que tanto posso mandar-te cru-
cificar, como soltar-te_?' 

'Se não te fosse permittido pelo céu, não lerias poder 
nenhum em mim, redarguiu Christo; por isso, o maior 
peccado é de quem me entregou nas tuas mãos.' Esla 
resposta ainda augmentou a perplexidade de Pilotos. 

·Era o dia da preparação da Pascoa; o juiz subiu 
ao seu tribunal, no Jogar denominado em hebraico 
Gabbatha, e tentando um recurso ainda, proct1rqu va-
ler-se do costume, que o auctorisava a soltar n' aquel-
Ja festa o pre,zo, réu de morte,· que o povo designasse. 

Jazia em ferros n'aquella occasião um grande cri-
minoso por nome Barrabás; e perguntando o Procu-
radoí· ao~ Judeus', qual queriam que soltasse, se Barra-
bás, se Jesus chamado Christo, contava que a ceguei-
ra da in·

1
veja não tocaria a demencia e prevcrsidade· de 

ilntepor o mulvado convicto ao innocente. 
Engapou-se, porém. 
Allucinado pelos sacerdotes e ánciãos, o povo pre-

feriu Barrabás; c insistindo Poncio, que dizia: 'O qu~ 
hei de f~zer a Jesus?' -respondeu uni sono : 'Cruó-
fica-o l' --'Mas qual 6 a sua culpa?' reJ)etiu Pilatos. 
• Crucifica-o ! ' gritaram, levantando mais os brados. 

• Hei de crucificar o vosso rei ? ' ,observóu o Procu-
rador, tentando desarmai-os por meio da ironia. Mas 
elles mais romanos ainda que Poncio, replicaram com 
-hypocrisia: 'Cesar é que é o nosso rei ! ' e redobran-
do em vozearias, clamavam sem cessar: 'Crucifica-o, 
crucifica--o ! ' 

Vendo que os gritos e o tum ullo cada vez se tor-
navam mais perigosos, Pilatos não teve animo de re-
sistir, e decidiu-se a · satisfazer os desejos do popula-
cho. 

Pedindo agua, e lavando as mãos diante da multi-
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dão, ajuntou: 'Estou innocenle no sangue cl'esle jus-
to ; vêcle o que fazcis ! ' . _ 

'Caia sobre nós e nossos filhos o sangue d' elle! ' 
respondeu 'O povo. Terrível palavra, que não expiaram 
ainda as lagr imas e as maguas de tantas gerações sem 
patria, nem altar·! · 
· Então lavrou Ponci@ a sentença, c entregou Jesus 
aos ·seus inimigos parn o cruci6carem! 

O magistrado romano lavou as mi).os, mas ficaram-
lhe perpetuamente tintas no sangue, quê a sua critni-
nosa fraqueza fez derramar! Desde aquelle dia, como 
sligma i ndele\,el, todos os seculos repetiram: 'O Justo 
padeceú sob o poder de Poncio Pilatos.' 
• A plebe ·amotinada enfureceu-se ·aos pés do Tri,.. 
hunal, mas o juiz não a devia escutar. 'As vozerias 
vãs da gentalha, hão de cfesprezar-se, quer j)eçam a 
absolvição do culpado, quer exijam a morte do in no- · 
cento,' eis o que ordenava a _lei ao Procu.rador d.e Ro~ 
ma . · 

Como a cumpriu? Condcmnanclo o justo q\le jú ab-
solvêra! · · · 

Assim findou este mcmoravel processo, em que to.! 
das as formalidades da lei romana e da lei mosaica 
foram vi ciladas; prevalecendo as vozes loucas da ple-
be contra o manifesto conhecimento da verdade. 

Entreg_anclo Christo á vinganQa dos phariseus, Pí-
latos absolve-o duas vezes em nome da justiça. Acce-
dendo á sua morto, mns lavando as mãos em pleno 
pretorio, confessa que assigna coado um assassínio ju-
rídico, c não uma sentença legal. A mão t-rem-ia, e con-
sentia, mas a conscicncia protestava! 
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CAPITULO QUARTO. 

JESUS LEVA A SUA CRUZ. CHIUSTO NO GOLGO'J' IU., 
OS D011S LADUÕES·. JHORTE E SEPULTURA. 

Et bajulans sibi crucem, exivit in eum, 
CJUÍ dicilur Calva rire, locum, Hebraidt au-
tem Golgotha . 

EvANG. nc. JoAN . CAP. XIX, v. 17. 

APENAS foi pt:oferida a sentença, e se consummou a 
iniquid4de, Poncio mandou soltar a Barrabás, e en-
tregou fesus aos verdugos, que despindõ-lhe a purpu-
ra irrÍS\>ria entre ludíbrios e vituperios, tornaram a 
pór-lhe as antigos vestes, e carregando-lhe sobre O$ 

hómbro~ a cruz, em que havia de padec.er, o t~raram 
do palaeio de Pilatos, caminho do monte Golgotha, ou 
Galvariq, logar aprazado para as execuções dos crimi-
nosos q ). l · 

A crueza dos tormeulos, a que se vira expos}o des-
de que o prenderam, e o martyrio da flagellação que 
acahára de solfrer, tinham extenuado as forças do Sal-
vador. ~t:a grande o pezo do madeiro, a·· q~e suje.ita-
' 'am de~humanamente o seu corpo desfallectdo, e Já o 
não pod,ia supportar á sabida da cidade. Vendo isto os 
soldado~ e algozes, e encontrando um individuo que vol-
tava do campo, chamado Simão Cyreneo, obrigaram-o . 

(1) q Calvario ficava fo ra de Jerusalem, ao occidente da 
cidade, e se rvia para se justiçarem os malfeitores, sendo ali 
tambem o cemiterio de se us cada veres,. e por isso encerrava 
grande l)Umero de ossada~ e caveiras. E a razão do aeu nom! 
d11 Golg,btl1a, que significa - logat· das caveiraa . 
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a que ajudasse a levar a cr'uz, juntando esta ás outras 
violencias, que infamam a tumultuaria vingança dos 
Phariseus. 

Atraz de Christo seg!liam mulheres e povo, prova-
velmente d' aquelles que o Mestre curá r a das moles tias 
ou consolára nas amarguras; e todos choravam o cri-
me, que hia ser fatal á sua raç.a.. . 

Voltando-se, e attentando na magua d' elles, Jesus 
fez então a memoravel prophecia, que Tito e Adriano, 
executores das iras divinas, cumpriram depois a fer-
ro e fogo pela mão armada dos exercitas. 

'Filhas de Jerusalem não me lamenteis a mim, cho-
rae sobre vós mesmas e vossos filhos, porque virá tem-
po, em que as mulheres estereis se chamarão ditosas, 
e felizes serão tambem as entranhas e os peitos, que 
não conceberam, nem crearam. N' esses dias direis aos 
montes: cahi sobre nós, e aos outeiros _cobri-nos! Se 
isto succede ao madeiro verde; o que será com o ma-
deiro secco?' 

Além elo Messias conduziam a dons facinorosos, 
condemnados a'o mesmo supplicio, castigo proprio dos 
romanos. Chegados no Calvario deram a beber ao Sal-
vador vinho misturado com myrrha e fel, conforme 
costumnvam para adormecer os sentidos, e espertar o 
esforço no trance da execucão; mas tendo-o provado, 
Christo não o quiz tomar. 

Era já a hora de terça, quando crucificaram a Je-
sus, e juntamente aos dous ladrões, collocando um á 
direitn, outro á esquerda, e o Senhor no meio, para 
em tudo se verificar . a prophecia de lsaias, que diz : 
«Foi reputado entre os infames ! » (2) 

Levantado o Senhor no monte, as primeiras pala-
vras que proferiu, foram pnlavras de misericorclia, ro-

(2) Et cum eceleratis1 reputatm eet:- IeuÍIU1 cap. LIII, 
v. 12. 
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gando pelos seus algozes : ' Perdoa-lhes Pae,- porque 
não sabem o que · fazem ! ' 

Consummado o deicidio, Jesus do alto da cruz per-
dôa nos proprios, que acabavam de o suppliciar! 

Segundo o uso dos romanos tinha Pilatos mandado 
collocar sobre o madeiro, em que o Salvador fôra cra-
vado, uma inscripção· declarando a causa da sentença 
nas tres línguas hebraicà, grega e latina~ a qual dizia: 
Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. 

Esca-ndalisaram-se os Pontífices com o rotulo, e pe-
diram a Poncio, que o emendasse, escrevendo em vez 
de rei dos Judeus - por se fazer rei dos Jtodet~s! 

Mas o Procurador, já cansado das ' importunas cxi-
gencias, respondeu aspera e concisamente: o que escre.., 
vi, fiéa! Dito memoravel, que pa.ssou, em proverbio, 
estampanqo -na fronte da raça ingrata o eternõ casti-
go do se11 orgulho. · 

Entretqnto os soldados, acabando de cruciflc4r a 
Cbristo; 1~•içaram mão de seus vestidos, e dividiu-
clo-os em quatro partes iguaés, lançaram ortes para 
ver o quiphão que podia caber a cada um \ E como 
a tunica ir.consutil fosse de cima a baixo tod'íl teCICl'a, 
e níi.o a qt)izessem cortar, resolveram jogai-a p}na a le-
var i nte ii·~, aquelle a quem sahi\se, cutnprindo-se d' es-
te modo, ~em o saberem, a prophecia clf psalmo XXI: 
'Dividirarp entre si as minhas :roupas ; e sobre as nü-
nhas ve~h!S l{lnçaram ~ortes.' ! I 

Assentando-se depois- ao pé da _cruz, conservaram-:-
se de guarda. Mas o espectaculo doloroso da morte in-
justa nã,o a,tbrandúra o odio dos phariseus. Quantos pas-
savam pel9 sitio, aonde Cl~risto padec\a,1 covardes coril 
a dcsgraçil, e ferozes na vinganç~, desatavam-se em 
affrontas €i vituperios. . . \ · 

Sacudi lido a cabeça exclamavam:. 'All,, · proruettias 
destruir o Templo de Deus, e reedifical-o de novo em 
tres dias, ,e estás ahi? 'Que é feito do teu poder? Se 
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és filho de Jehovah, como dizias, porque não te livras, 
e não desces cl ~essa cruz?' 

Os príncipes dos sacer~otes , e os 'escribas repetiam 
o mesmo com igual escarneo, accreséentancl'o: 'Salvou 
os mnis, e a si não póde salvar-se?! Sé é o rei ele 
Israel, e o Messias promettidu, fnça o milágre de des-
cer ·da cruz par!l que todos nós vejâmos e acre.ditemos. 
Confia em Deus? pois se Deus é seu Pae ·e o ama, que 
o li vre agora, e o soccorra ! ' 

Até dos ladrões crucificados ao seu lado, ousou um 
blasphemar, dizendo. tambem: 'Se és o Christo livra-

ó 1' ' te, e á n s . 
O outro, porém, reprehendeu...:o, ajuntàndo: 'Nem 

comprehenclido na mesma pena temes a Deus? Tu, e 
eu padecemos com razão por castigo dos nossos deli-
ctos; mas este, tão justo como é, o -que fez para me-
recer a morte? ' 

E voltando-se logo para .o Senhor pediu-lhe que se 
lembrasse d' elle, quando entrasse no . seu rei no. Jesus 
repli cou: 'Et~ ' 'crdade te affirmo qne hoje serás co-
migo . no paraizo.' 

Junto c~a cruz estavam Maria e outras piedosas mu-
lheres. Q!lal não seria a dôr intensíssima no coração 
.extremoso da mais santa das Mães ! Que sublime es-
forço de amor aquelle seu, trespassada de tantos gol-
pes, pará hir presencea'r o mais doloros'o espectaculo, 
recoll1elido n' alma affiicLa, em lagrimas de sangue, to-
do o que manava do corpo de um Filho tão amado ! 

Ven do sua 1\'lãe, e o discípulo, que mais prezava, 
disse ó Senhor á Virgem : 'Mulher, eis ahi tei:t filho! ' 
e proseguindo, disse para o .Aposlolo: ' Eis ali· tua 
mãe!' · . · - · 

E d'a r1uella hora em diaule o Discíp ulo lc'c pela 
Senhora o respeito c a dedicação ele um filho. · 

Desde a hora de · sexta, que podia ser então, até ú 
nona hora escureceu o sol, e a terra cobriu-se de tre-
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vas. (3) Á hora 110na levantou o Salvador a voi excla-
mando com grande força: 'Eli, E li, Lamma Sabactani,' 
que significa: «Meu Deus, meu Deus, porque me des-
nmparastcs? >J • . 

Como se serviu da palavra Eli, alguns imaginaram 
que chama v a por Elias, e zombando, gritavam-lhe: 
'Veremos se Elias vem livrai-o ! ' 

Sabendo Christo, que estavam concluídos os tormen-
tos, para que não deixassem de verificar-se as prop'lle-
cias em todos os pontos,' (4) disse que tinha sede. Um 
dos que assistiam correu logo com uma esponja, e en-
~opando-a em um vaso cheio de vinagre, atou-a a uma 
canna de hJssopo, e chegou-lh'a á bôca. Apenas a sen-
tiu nos beiços, e provou d'ell!l, disse Chrísto: 'Tudo 
está consummado.' 

Erguepdo depois a voz, exclamou com grande ~~ado; 
• Pae em vossas mãos encommendo o meu espmto ! 

E inclinando a cabeça, expirou. No mesmo instan-
te rasgou-se de alto a baixo o véu do Templo, (õ) tre-
meu a terra, fenderam-se os penhascos, t6) abriram-
se as sepulturas, e os corpos de muitos santos, que 

(3.) Sef!iundo attesta Phle.gon,. liberto ·de Adrianp, obscure-
• c~ u-se ' o sol no 4. 0 anno da Olympiada 202, que devia aca-

bar por rr)eado do anno 33 da era vulgar. S . . Diniz o Areo-
pagHa refere tambem este milagr . 

(lf) A :Paixãn com as principaes circumstancias acha-se va-
ticinada r\os Psalmos XXI e LXV~II de David. O primeiro 
declara os martyrios da cruz nos versículos 17, 18 e 19; 1o se-
gundo (v. 22) diz expressamente: et in siti mea potavenmt 
me acetum! 

(1>) No Tem plo os véus eram dous: um cobrindo as porta~ 
do saneia sanctorum, e mais interior; o ou~ro posto diante da 
entrad~ I r e nos rico e precioso. Qual d 'elles se rasgou r Pel~
jam os commentadores, mas parece razoavel, que fosse o maH 
patente . 1 . 

(6) Vi11 jantes inglezes e l1istoriadores muít~J instruidos, taet 
!lomo Mijlar, Fleming, Maundrell, e Schaw\ asseve.ram, que 
a rocha do Cal vario não abriu .naturalmente pelos veios da pe-
dra, mM estalou por um modo f6ra do commum. 



dormiam o somno da morte, resuscitaram, e foram 
vistos em Jerusalem (7 ). 

O çenturião da guarda, pasmado das maravilhas, 
que via, gritou cheio de assombro : 'Na verdade este 
homem era Filho de Deus I' Os soldados, sentindo o 
tenamoto, e notando o mais, que succedia, tomados de 
medo, confessavàm o mesmo; e . a turba, que assistia 
ao supplicio, retirando-se para a cidade, batia nos -pei-
tos com espanto. . 

Os discípulos observavam tambem de longe os suc-
cessos milagrosos, assim como os parentes e conheci-
dos do Mestre, entre os quaes se viam Maria Magda-
leoa, !\faria Jacobi, :l\'Iaria Salomé, mãe dos filhos do 
Zebedeu, e outras mulheres piedósast que o tinham 
acol'iJpanhado da Galiléa a Jer4.salem. 

Acreditando os Judeus que seria maculada a santi-
dade do sabbado solemnissimo, se os corpos ficassem 
expostos na cruz, foram pedir a Pi latos, que mandas-
se quebrar as pernas aos suppliciados para lhes a preli-
.sar a morte, e os poderem tirar da cruz. 

Deferiu-lhes Poncio enviando 'logo àecutores ao Cal-
vario para acabarem os padecentes. 

Cumprida a ordem nos dous malfeitores, e chegan-
do a Christo para fazer o mesmo, ·acharam que esta-
va morto, e po-r. isso lhe não partiram os ossos ; mas 
um dos soldados, para mais se confirmar, abriu-lhe 
o lado com a lança ; e sahindo sangue e agua,· cum-
priu-se a palavra das Escripturas (8) . 

Depois do Senhor morto, declinando já o dia, um · 

(7) Não é ponto decidido se os santos J'esusc'll'aram untes 
·de Jesus, e se tornaram depois a morrer. O que Sli! deve en -
tender, é que se resuscit!lram para sempre, foi deP.oÍs de Chris-
to_, c~am~do na E~criptura- primícias dos que dormem, -
L1gm, Htst. da V1da de Jesus CJuisto, cap. 68 pag. 50:1. 

(8) Exod. XII, v. 4-6 -Num. IX, v. 12-Zach. XU, 
v. 10. 
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senador · ric~ e nobre, Joseph natural de Arimathéa, 
tendo no conselho contra Christo dcsapprovado a ini-
quidade dos phariseus, entrou animoso pelo pretorio de 
I)i latos, pedindo-lhe o corpo de Jesus, de quem ·fôra 
discipulo em segredo pelo receio que tinha dos Judeus. 

AdmirotJ-Se Poncio, ouvindo-lhe affirmar que era 
morto o Mestre, e mandando chamar o centurião da 
.guarda para se certificar, soube então a verdade, e or-
denou que entregassem o corpo a Joseph para este o 
sepultar. 

Dirigindo-se o senador ao-Golgotha, a fim de des-
pregar a Christo; veiu com elle tambem Nicodemus, o 
qual sem esperar pelas sombras da noute, como a prin-
cipio determinára, trouxe comsigo quasi cem libras de 
um perfume de myrrha e aloes, propr.io para embal-
samar~ c9mprando Joseph urn lençol novo e aceiado, 
que serl'i~se - de srtdario. · · · 

Tomanflo, depois, o corpo de Jesus envolveram-o 
no lençol com as ligaduras embebidas em balsamo, se-
g!lndo o uso dos hebreus ; e levaram-o pa a o sepul~ 
chro, que era situado em um horto visinh · do Jogar 
do supplicio, é ahi o depuzeram. Este jazigo cpvado na 
penha pertencia a 'Joseph, e ainda não receb,êra ne-
nhum cadaver. · 

Como o sabbado já estava muito proxill!o, .e o tem-
po não clava para mais, ali depositaram o corpo elo Sal-
v~dor; e lfnovendo a pezada campa co~I ~ram-o, e \rc-
tnaram-se para celebrarem a festa rehg10sa: · ' 

As duas Marias, que seguiam a Christo desde a Ga-
liléa, sentadas defronte observavam tudo, notando o 
sepulchro e o Jogar, em que se collocava 'ó Senhor. Ti-
nham resolvido recolher á cidatle para se munirem de 
arômas e unguentos, e passada a Pascon, voltarem 
para reúovar as unções, dando esta ultim.n prova de 
a~cto c respeito á memoria do ~Jestre. _. ' ' 

}Entretanto, os p~uuiscus e esc.nba~, no seglllnle ,, dt ~ 

( . 
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(que era o sabbado) .foram procurar a Pilatos, e dis-
seram-lhe: • Lembra-nos ter asseverado aquelle cm-
baidor, quando Yivia, que hávia de resuscilar ao ter-
ceiro dia ; por isso te pedimos, que mandes guardas 
ao sepulchro até que passe o prazo, 11ão succeda, que 
os seus discípulos furtem o corpo, e depois levem o 
poYo ~ c·rcr, que resurgiu, erro maior e mais perigo-
so, que a doutrina d_' ellc.' 

O magistrado romano foi conciso na resposta: 'Es..: 
tão ahi os soldados du guarda, ide e collocae-os aon-
de vos parecer.' 

Soccgados com a decisão, sahiram cllcs sem demo-:-
ra do palacio de Pilatos, e encaminhando-se ao se-
pulchro, sigilaram a pedra, que o tapava, c guarnece-
ram de sentin·ellas as entradas. 

:Ponciq, dando-lhes os soldados, preparou a eviden-
cia,· que mais temiam. Para os hypocritas a precaução 
tornou-se depois · em accusadora. Queriam calar para 
sempre a palavra viva de Deus, c convencer de men-
tira a eterna ; 'crdade; Ínas·chcgada a hora bastou um 

, aceno d' aquelle poder sublime, ao qual nada resiste, 
para o templo do corpo de Christo, destruido por el-
les, se erguer triumphante, como o l\!essias annunciá-
ra; e os sóllos c g;.Jardas rompendo-se e cahindo, da-
rem testemunho da res_urreição pela bôca dos mesmos 
homens, que foram postos para tolher enganos, que 
só os crnbaidores receia~, porque tambem só elles são 
capazes de os urdir! 

A hora das misericordias correu sem os incrcdulos 
a contarem ; começaya o dia da justiça. 

Fallou a voz de Deus, c como a do Baptista, achou 
u·m deserto no coração ressequido ele gerações orgu-
lhosas e engolphaclas em vícios. 

Fallaram os prodígios, e os cegos de vontade, para 
não verem, antes quizeram attribuil-os ao poder elas 
tre~as, elo que á verdade celeste ! 
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Jeru!alem, impenitente e maculada cor,1 o sangue 
dos prophetas, consummou todos os crimes pelo dei-
c.idio! 

Para saciar o odio dos sacerdotes e sectarios entre-
gou o innocente ao braço dominador do estrangeiro; 
e aonde este não achava delicto, nem pretexto para o 
castigo, os clamores da plebe amotinada inventaram 
a culpa, e applaudiram o supplicio. 

'Caia sobre nós e nossos filhos o sangue do Justo!' 
disseram as turbas diante do pretorio de Pilatos; e a 
cruz ergueu-se no Golgotha, como padrão de esperan-
ça para o mundo, que hia nascer, e como signal dn 
tremenda severidade para a raça, que pediu e chamou 
sobre si as iras do Senhor ! 

A palavra de Christo eu~priu-se. O ferro, o fogo, 
e a fome fizeram amaldiçoar ás mães de Israel a sua 
fecundid!,1de. As ruinas do Templo e dos sumptuosos 
monumeptos de .Sion, encheram de destroços e dôr as 
profundezas sombrias de Josaphat! O sopro abrazador 
da cholera divina passou por cima de Jerusalem, e a 
rüinl1a das cidades nunca mais tornou a ~i· 



CAPITULO QUINTO. 

CBRISTO. TRADIÇÕES SOBUE O SALVADOR. JERUSALE:II 
E OS LOGARES NOTAVJII9 DA PAIXÃO. 

Noune hic est faber, filius Maria:. 

Ev. sEc. MARC. CAP. IV,'{. 3. 

Á~ memorias evangelicas nada encerram ácerca da 
figura de Jesus, e dos actos da sua vida desde os doze 
até aos trinta annos de idade, em que principia o mi- -
nisterio divino da sua missão. 

Descendente de David, segundo o mundo, crêem cer-
tos escriptores, que para observar os costUipes de ls-" 
rael, se applicou a alguma profissão laboriosa, como 
faziam até os hebreus distinctos,. obedecendo ao pre-
ceito do Talmud. 

'Quem não ensina um officio r! seus filhos não lhes 
prepara boa sorte. Não se diga : sou nobre, e uma oc-
cupação humilde rebaixa! Rabbi Joanan era peleiro: 
Nahum copista; o outro Joanan trabalhava em san-
dalhas, e rabbi Juda foi padeiro.' 

Eis a letra da regra; e é provavel, que o Salvador 
quizesse conformar-se com ella ; mas o silencio dos 
Evangelhos apenas auctorisa a conjectura. 

S. Marcos, referindo. as pa\avras dos J ud.eus daS}-
nagoga, suspensos com a eloquimcia do Mestre, diz 
que elles exclamaram: 'Nonne hic est faber, filius Jfa-

. ? ' nro ... 
S. Matheus, porém, (.cap . XIII v. nõ) narrando o 

mesmo facto, exprime-se ·de um modo menos claro,. 
escrevendo : Nonne hic e6t {abri filius? 
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O primeiro Apostolo põe na hôca dos ouvintes o 
rocabulo operario, como profissão conhecida do ' Sal"" 
vador; mas o segundo sómente os faz declarar ser Je-
sus filho de um artífice de N azarei h! 

S. J usfino Martyr, natural de Sichem, escriplor do 
mciado do segundo seculo, e por isso bem no· caso de 
colher ainda p'uras as. tradições, assegura comtuclo no 
.Dialogo com Tryphon, que ainda existiam charruas c 
jugos, trabalhados pelo SalvaJor; e Libanius, inimigo 
dos Christãos, e valído do imperador Juliano, pergun-
tando a um discípulo da Lei nova o que fazia o filho 
do carpinteiro? Hecebeu esta resposta : Está pregando 
o caixão de ]l.lliauo ! -

Ent.re os Evangelhos apocryphos, rejeitados pela 
lgrcja como suspeitos c .indignos de f~, existe um, que 
trata de lnf'ancia de Christo, e. apre·senta uma collec-
<;ão de t1rodigios, que pertençem todos á meninice do 
Ue4e~pfo._r.. . . . · 

E 1n uttl msiStir na sua falsidade. A condemnação 
dé juízes competentes já pronuncic;m; e bastava o tes-
temunho explicito de S. João para o desmeritir. O Apos-
tolo assevera positivamente, que o prim01 o milagre 
de Chri9to teve Jogar nàs bodas de Canná, e contra a. 
verdade que falla pela sua bôca nada podem fabulas 
i nventa9as. . , · 

Entretanto sempre, como sirçples curiosidade~xtra
hiremos um elos trechos, allusi os á vida laboriosa do 
Senhor · na mocidade ( 1 ). ' 

Eis q texto: 'J oseph, quando· era ajustado para al-
guma oP,ra da s~a profissão, levava a Jesus comsigo, 
occupan.p.o-se em fazer baldes, crivo , ' arcas, e portas; 
e se por acaso succedia sahirem-Jhe erradas, as medi-

' . \ 
( 1) O~ Ev.angelbos apocryphos, segundo ,T,oão Alberto Fa-

bricius spuem a 150, e Cantu aponta a collecção de Thilou 
(Leipzig, 1832) como a mais completa. 
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das, o Salvador, impondo as mãos ngeitava-as ao mo-
delo prescripto. Üm diu s~ndo chamado pelo rei pa-
ra lhe fazer um throno, e tendo Joseph consummido 
dous annos inteiros no palacio para o acabar, quando 
foi a armal-o, achou de menos nas medidas, eueoleri-
sando-se muito o príncipe, e deixando. o artífice re-
ceioso. Como se ' deitasse afllicto e sem ceia, pergun-
.tou-lhe Jes-us : o motivo da sua magua; e o esposo de 
Maria respondeu, contando como tinha perdido o tra-
balho de dous annos, Redarguiu-lhe Christo então: 
'Anima~te : pegarás amanhã no throno ÍJor um lado, 
e eu do ?utro, e obrigai-o-hemos a alargar-se até que 
chegue ás proporçõés devidas.' Assim se fez ; e a ma-
deira, cedendo, verificou a promessa no meio do assom-
bro dos que viram o procligio, daudo infinitos louvores 
a Deus. 

O livro está recheado de invenções ainda mais pue-: 
ris, mas ao mesmo tempo admiram-se n'elle paginas 
m9-viosas, e de uma -ternura desconhecida nos trasla-
dos classicos. As lastimas de Anna, l\'Iãc de 1\iaria, 
queixando~se da sua esterilidade, e invejando as de-
licias de um ninho, suspenso nos ramos de um lourei-
ro, respiram tanto sentimento, e são ·de tal doçura, 
que raras vezes se encontrarão, mesmo nos melhores 
auctores modernos. 

Sobre a esta tu r a e feições de Jesus, igual silencio 
existe nas origens avthenticas; e para o supprir, in-
vocam alguns escriptores o testemunl;w de N icephoro, 
historiador ecclesiastico do quarto seculo, appellando 
tambem ,parâ a carta, que Publio Lentulo Procon'sul na 
J udéa, enviou ao senado, durante a prégação de Chris-
to, repu ta da a pocrypha pelos cri ticos. 

Como noticia, e sem lhe attribuir a auctoridadc 
que lhe falta, entendemos, que não seria fóra de. pro-
posito incluir em r~sumo n' este capitulo, quanto .se es-
creveu sobre o assumpto, separando cómtudo as con-

TOMO li. 13 



190 
sus duvidosas e as fabulas, elas verdades sublimes de-
positadas nos Evangelhos. · 

Segundo a informação de Lentulo, Jesus foi dota-
do das perfeições corporaes, e logo no aspecto dava 

· idéa da sua admiravel missão. Os cabellos, que trazia 
á maneira dos Nazarenos, assedavam-se até á orelha, 
enrolando-se depois graciosamente quasi sobre os bom- · 
bros, apartados pelo meio da cabeça. A barba era cor-
tada em duas pontas. Os olhos garços, entre verdes, 
animados e magestosos. Nunca o viram rir, mas cho-
rou mais de uma vez. As tradições collegidas ptn· Ni-
cephoro ajuntam que tinha as _sobrancelhas negras e 
arqueadas ; o rosto oval; e grande similhança nas fei-
ções com Maria, sua Mãe (2) .. 

A noticia, inserida no livro XVIII das ANTIGUIDA· 
DES JuDAIC,AS de Flavio Josepho,, deu origem a grave~ 
contestações dos críticos, uns accusando a interpolação 
palyavel, 1outros defendendo a genuidade, e muitos 
abraçando a opinião dos escriptores, que allegam, o 
silencio, cpmo provando mais, que o elogio, por mos-
trar que o historiador hebreu, não descohr1indo modo 

· de negar f ev~dencia, preferiu calar-se, o q w certa-
mente nã~ fana, se pudesse estrànhar uma le1 e som-
bra de impostura. 

Eis o trecho attrihuido a Jo epho. 
«N'este tempo viveu Jesus, home111 rico de sabedo-

ria, se é que podemos jttlgal~o hqmem. pbrbu mara-
vilhas e prodígios, ensinou aos qt!e de lloa mente_re-
cebem a verdade, e attrahiu ú sua doutrina numero-
sos discipufos ~reg_os e Jude~s. Era o Christo; e man-
dando-o Ponc10 PJ!atos cruc1ficar sobre ,accusaçuo dos 
principaes ros nossos, ficarám-lhe fieis ~s que o tinham 

' \ 
(2) Nice:ph. Hirt. EccL Liv. I cap. 40 apud. Macedo-

Eva c A.va, Part. II cap. XL. A carta de LeiVulo costuma 
andar junta ás obras de Santo Amelmo. De form. et mor. 3 

·M. t~mo S.O ' 
I 
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emndo, porque ao terceiro dia lhes ap]Jareceu resus-
citado, comó annunciavam os prophetas de Deus, que 
vaticinaram outros milagres. Ainda hoje existem os 
christãos, assim denominados por · causa do nome de 
.seu Mestre.>> 

Entre os apocryphos .;encontram-se duas cartas de 
Pilatos ao Imperador Tiberio, informando-o ácerca da 
morte de Christo. 

A p;imeira foi tirada dos ,cinco livros compostos pe-
lo falsario Hegesippo sobre a ruína de Jerusalcm. As~
gunda publicou-se pela primeira vez no antigo marty-
riologio romano, ou Jerosolimitano. Daremos abrevia-
do extracto de ambas. 

Depois de pintar a inveja e o odio dos Judeus con-
tra Jesus, e de referir a crença l1ebraica da redempção 
da culpa original pelo Filho de Deus, nascido de uma 
Virgem, Poncio accrescenta, que os pontífices, vendo 
·que Jesus dera vista aos cegos, e movimento aos pa-
ralyticos, afugentando os demonios do corpo dos pos-
sessos, curando os leprosos, suspendendo as tempesta-
des, e caminhando a pé enxuto sobre as ondas, e não 
podendo supportar que a multidão o glorificasse como 
Filho de Jehovah, decidiram 1prendel-o, e levai-o car-
regado de incriminações mentirosas perante o seu tri-
bunal, como despreza dor , das leis religiosas da. nação. 
·'Acreditei-os, diz o Procurador, e depois de fiagellado, 
'entreguei Jesus nas suas mãos . Crucificaram-o, e pu-
' zeram guardas no sepulcbro. Mas em 'presença dos 
'meus soldados, elle resurgiu ao terceiro dia, e a mal-
'dade dos Judeus chegou ao ponto de sobornar com 
'dinheiro os guardas, para dizerem, que os discípulos 
'haviam íurtado o corpo. Mas uinda que recebessem a 
' peita, não puderam occultar o successo, sendo os pro-
'prios que divulgaram, que resuscitára o Christo dian-
' te d' elles, e que .tinham sido pagos para o encobrir.' 

Na segunda epístola começa Pilatos, reportando-se 
13 * 
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ãs eommunieaçôe5 ahleríores, e Bssegurnndo que sen" 
tenciára a Christo contra seu voto, por· este ser um 
varão tão piedoso .e sincero; como não exist,iu em ou-
tra epocha, nem se tornará a ver. Ajunta que em 
quaf!tO pendia da cruz manifestou a. natureza signaes 
prodigiosos, que pareciam annunciar o fim do mundo; 
e que nun~a teria condemnado homem tão justo se não 
nceiasse maiores sedições no povo. 

Não consta que Jesus escrevesse, sendo inventadas 
as obras, que lhe lêem sido attribuidas." Entretanto a 
Tesposta a Abgarus, rei de Edessa, produzida na 1-Iis-
toria Ecçlesiastica de Eusebio, (I, 13) seria· a mais pro-
Ynvel pela simplicidade, se fosse acompanhada de algu-
mas provas. 

Concluiremos, transcrevendo tão curiosa correspon-
tlencia . . 

'Ahgad1s, filho de Uchanias, toparcha, ao virtuoso 
•Jesus Saiyadoi> que ~ppareceu nas terras de Jerusa-
• I em, saud·

1
e! Ttve noticias tuas, e das curas que fazes 

• sem mediei nas, nem curas, dando vista aos €egos, mo-. . \ 
'vtmento ~os coxos, e limpeza aos leprosos, só com a 
'pala·vra·; \lssim como ouvi, que do mesmo ~odo ex-
• pulsas os .demonios, e saras os enfermos incuraveis, 
•rcsuscitando alé os morlosJ Sa endo islo, entendi que 
'de duas co usas uma era certa a teu respeito ; · pois, 
'para manifestares prodígios taes, ou és Deus, que bai-
' xaste do céu, ou 6s Filho de Deus, e ob1as com o seu 
'poder. Por isso, resolvi escrever-te, para te rogar que 
• viesses Ycy-mc, e curar-me da longa moJestia que pa-
•deço. Nã9 ignoro, que os Judeus murmuram de ti, e 
' que armam- traições para te p~rdcrem: A' minha cida-
•de, posto que pequena, é boa, e chega para nós dous.' 

A respo~ ta de Jesus foi a seguinte: 'Jts venturoso 
'por me crreres, sem nunca me teres vis~o. De mim 
'foi escripto, que não sena acreditado Í) ~los que me 
' vêem, mas pelos que me attendem sem me ver. Da 
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'h ida em que falias na lua carta, não-posso tratar, por-
' que devo conéluir a missão, que tenho, e finda ella vol-
' tarei para Aquelle, que me enviou. Depois da minha 
'ascensãt> mandar-te-hei algum dos meus discípulos 
'para te cura.r da mole~ tia, e ensinar a ti e aos teu~ 
'o caminho. da verdadeira vida.' · _ 

Sobre a sentença de morte, proferida contra C~·ris
to por Pilatos, conserva-se em Jerusa)em uma tradi-
ção, que Chateaubriand admitte no seu Itiilerario. ele 
París á Pcdeslina. Adaptando esta crença oriental o 
texto da famosa condemnação seria o seguinte: 'Con-
'duzi a Jesus de Nazareth, amotinador do-povo, ini-
'migo de Cesar, e falso Messias, como se lhe provou 
'por testemunho pleno da sua nação, ao logat· · desli-
' nado para as execuções, e pregae-o na cruz entre dou~ 
'ladrões em castigo do ludibrio que fez da magc·stadc 
'real. Vae, Iictor; e prepara as cruzes!' (3) 

Sobre a chronologia exacta da morte do Salvatfor 
travou-se disputada polemica: Entretanto a opinião se-
guida por Albano Butler na sua obra tão estimada da 
Vida dos Padres e elos Afartyres, ( -~j estabelece a data 
com fundamentos, que parecem pôr termo a todas as 
duvidas. -

Nascido no anno 7 49 de Uoma, sob o duodecimo 
consulado de Augusto Cesar e de Lucio Cornelio Sul-
la, .Christo conta_va trinta annos quando foi baptisado, 
e tendo celebrado quatro pascoas, foi crucificado a 25 
de março, com trinta e tres de idade, c ·aos 29 da era 
vulgar, durante o consul~do dos dous Geminus. 

(3) Chateaubriand. Itiner. de Paris a Jerusal. IV l'url. 
('~) Alb. Buller . Vida dos l'adr. e i'dartyr.- l'arú HHJ. 

'l'om.IV. pag.tí33 a 534. 



CAPlTULO SEXTO. 

JERUSALE!It. 

Quomodo sedet sola civit<~s plena populo: 
facta est quasi vidua domina gentium: 
princeps provinciarum facta est sub tributo. 

Jf;UEM. LAMENT. CAP. I. v . 1. 

JERUSALEM, a cidade. santa de David e Salomão, cu-
jo mysterioso nome encerrava as promessas do Senhor, 
Jerusalem, que seus filhos dispersos ha dezouto secu-
los não cessam de chorar na amargura da s~udade, 
·cumpriu o castigo promettido, e maculada pela ini-
quidade, lAmenta n.a solidão, e com a fronte no pó, o 
altar destrúido de seus paes, e a gloria dos dias pros-
peros. 

Que de~tino e que expiação! \ 
A princeza das províncias, a rainha das nações, re-

nova sem termo, e sem esperança, as dores aue ba-
nharam de lagrimas a harpa de Jeremias; el,na sua 
affiicçã?, triste captiva perpet~a._me~te viuva das gran-
dezas, mvqca debalde as tradrçõ'es Já mudas, vaguean-
do no meio das proprias rui nas, silenciosa e· descon-
solada, como sombra de si mesm . ' que a fizeram. 

As relíquias do seu povo, esquecido de tudo, me-
nos do in4omito orgulho, que o perdeu, prostram-se, 
aninhadas nos destroç:os, á rustica barbaridade dos ul-
timos conquistadores; e o cx'pectaculo de tantas mise-
rias, para os poucos ainda capazes de comparar, é co-
mo o eterpo abutre da desesperação, dilacerando as 
entranhas dos novos Promctheus, cravados n' este Io-
ga r de tormentos por maior pena ! . 

Seguindp o nosso uso daremos rapida idéa dos r,i-



195 

tios milagrosos, que viram os tractos e a agonia· do 
Messias, antes de lhes passar por cima o fogo abra-

-zador das assolações prophetisadas. · 
A terra da ingrata Judéa, sempre sequiosa d'elle, 

bebeu o sangue de ~eus filhos, c puniu nos mais jus-
tos e puros a voz austera, que lhe ensinou a verd:ade, 
e o piedoso braço, que a quiz desviar do ahysmo. 

_Desde os primeiros tempos até á vespera da queda, 
-a inveja, o odio, e a cegueira, cerraram sempre as' en-
tradas á clemencia, e por uma obstinação fatal, desa-
fiaram as iras, que só o arrependimento podia sua-
pender. · 

Nos dias de Christo, Jerusalem já tinha declinado 
da antiga opulencia; mas ainda conservava as prin-
cipaes feições da sua formosura celebrada. 

As luctas civis, e o jugo estranho, mais a corrom-
peram de coração, que a despojaram das galas e ri-
quezas, que alimentavam a sua vatdade. 

Os monumentos ostentosos estavam de pé. As obras 
magestosas dos príncipes asmoneus; e as que execu-
tou depois a dynastia ascalonita, sobre tudo nos lln-
nos de Herodcs Magno, reanimaram de . apparente e 
fallaz esplendor este período, precursor do final es-
trago ! ' 

Sahindo de Rama, a ·antiga Arimathéa, berço do 
virtuoso varão, que sepultou a Jesus, encontram-se a 
duas horas de jornada os primeiros cabeços ; e em 

. outeiro mais alto alvejam as paredes da aldeia desmo-
ronada, aonde querem as tradições que nascesse o bom 
ladrão. 

Tres milhas ~cima começam as enéadeadas mouta-
nhas da J udéa, e por baixo d' estas, por entre riban-
ceiras fundas, serpeia o leito de uma torrente secca, 
e serve de estrada aos peregrinos, que se encaminham 
a Jerusalem. 

D'ahi em diante os monles formam um verdadeiro 
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labyrinto . de cerros conícos, ligados na baze uns com 
os outros, e rotos de penhascos escalvados. A appa-
rencia dos sítios é arida e melancolica ; as rochas, er-
guem-se sobrepostas como os degraus do amphiteatro 
Tomano, ou mais· exacto, como os. socalcos nas ribas· 
fragosas e precipitadas _do patr.io Douro, trepam cober-
tos de vinhas pelas· encostas. 

Nas quebradas dos .rochedos moulas de azereiras, 
de loendros, e de buxo \'es.tem o sitio; e nas bai-
xas dos bàrrancos, ás vezes as oliveiras agitam as fo-
lhas, argentadas pelo sol, e em certos Jogares subind(} 
os íngremes declives, como grandes mattas, alegram 
de repente á paiiagem, corr-endo ' uma . cortina verde 
diante dos olhos. . , · 

Por cima das an'tlres, esvoaçam as aves; c o grito·. 
dos griios, 1forte e frequente, interrompe a espaços o si-- . 
lencio d' e~tes desertos. . 

Na maior altura•da cordilheira, ,, a vista elo lado do 
- occidenle alcança os campos de Saron até

1 
Jaffa, e o 

horisõnte do maT até Gaza, que lhe . :(icam nas costas. 
Para . diante, ao norte, abraça a 'entrada d vali e de 
S. Jeremi(lS, e no viso de um elevado comb1 o divisa 
as ameias derrocadas do chamado casteHo dos Macha-

. ' . . '" 
heus. • 
· Do valle de Jeremias passa-se ao va'lle de Terej}yn-
to por uma descida. Menos esp~çoso, mais furtfo, 
enfeit_{l-se este com a Yerdura dos pampanos em algu-
mas púrte~, c é refrescado pela torrente, aonde David 
npanhou os cinco ?eixos para o, cdmbate com Golias. 

Uma ponte de pedra atravessa o riacpo,. e as suas 
aguas dormentes. A ourta distancia d,elle descobre-se 
a antiga ~ichem de Israel, e a moderha ·~eafl .. olis de 
Herodes, pousada junto do sombrio vu'lto . do monte 
Garizim. '\ 

D'este ponto em diante a solidão ainda é maior, 
c a pouca lyegelação, que se encontrava atraz, ,;ae n1'ih-

\ 
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goando até desapparcccr, ao passo qtrc os montes; se 
ulargam, cada vez mais aridos e tristes. 

Sómenle, de intervallo em grande intervallo, a fi-
gueira braya meneia os ramos, e sacode- ao vento do -
meio dia as folhas denegridas. A côr das montanhas 
carrega-se de~ verme)ho queimado,_ e os musgos, que 
aveludavam as asperezas, morrem inteiram~ntc . 

Uma legua mais acima, este desfiladeiro em subi-
da leva trabalhosamente a uma altura plana, semeada 

.de seixos roliços ; e na extremidade d' ellá·, o via janta , 
desfallecido apercebe ao longe uma linha Q.e muralha/$ 
gothicas torreadas, e por cima da aresta das ameias as 
grimpas, e corucheus dos edificios mais elevados. 

Então e>s guias, tendo-o deixado um instante con-
templar o horisonte, exclamam com a emphasis orien-
tal- c! cods ! -a santa ! -e a alma sobresaltada e 
reverente, inclina-se, como a dos cruzados de Godofre-
do, quando Jerusalcm surgiu assim diante d'elles, mas 
inimiga e coberta ela sua couraça ele m·uros e de tor-
res arabcs, quasi inexpugnaveis ! Sahinclo d' este de-
serto montanhoso, e pondo os olhos nas grandezas de-. 
cabidas deSion, um escriptor.admiravel, Chateaubriand, 
cuja clescripção seguimos, exclama·: 'Mil annos, que vi-
ves.se, nunca mais poderia esquecer esta solidão, aon-
de parece ainda que respiram a magestade de Jehovah, 
e os terrores espantosos da morte!' 

O historiuclor Josepho, na sua obra sobre a Guer- ' 
ra dos J~tcleus, desenha rapidamente o painel da cida-
de- rebelde, . cercada pelas armas de Tito. 

Assentada sobre duas collinas, fronteiras, e cortadas 
pelo vallc, que as separa, Jerusalem, na magnificen-
cia dos monumentos juslificava o orgülho, com que 
se1:1s filhos a louvaram, pintando-a ornada e seductora, 
como a noiva, que entre galas realça a formosura para. 
deslumbrar ~ vista elo Esposd. · . 

Em Sion, o monte maii alto c fragoso, apontado 
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pela posição arremessada para base de uma cidadella, 
erguia-se á parte meridional da capital d!l Judéa, e · 
alargando-se pelo plaino, que a montanha offerecia na 

· corôa, alongava os olhos encantada de cima d' este bel-
lo terraço, cujas delicias davam fugitiva idéa dos ex-
plendores da cidade divina, promettida aos crentes sin-
ceros de Israel. 

Em Sion esteve o castello dos Jebusr.us, primeiros 
dominadores; e apreciando bem a fortaleza do Jogar, 
David apenãs os expulsou, - cuidou logo em cingir de . 
mais lanços de muralhas e torres, este recinto esco-
lhido. para assento da sua côrte. 

Rasgando-lhe novas portas, · abrindo praças e ruas, 
e construindo edificios sumptuosos para morada pro-
pria e dos seus guerreiros, o propheta rei levantou nas 
altur6s a1 opulenta cidade, que do seu tempo se cha-
mou a ci rlade de David, e que Flavio Joseph denomi-
na a cidnde alta. · 

Rodeapdo de ameias torreaclas ' a cabeça do monte, 
a cidadelJa figurava um diadema so]Jerbo ·ha fronte da 
princeza ~a Judéa. Eram dentro da fortaleza os. paço~ 
de David; e os seus lavores e pompas foraih obrados 
por artifipes e operarios peritos, enviados de 1Tyro pe-
Jo rei Riram. · , 

Antiocho, rei da Syria, valeu-se do castello de Je-
rusalem P.ara enfrear a gloriosa resisLencia elos ~'la
chabeus, le só rendida pela fome \depoz guarnição es-
trángeira a espada. Os Judeus entraram em triumpho 
com pal_I~as nas mãos, c.n~re musicas ~ hymnos. · 

Immmeote ao paço, diVIsava-se a pqzão real, aonde 
gemeu o vidente Jeremias por ter vàticinado a perda 
de Jcrusalern; e visinho cl'ella campeava o pa1acio dos 
guerreirop de -~avid, cujos pateos .e. vestíbulo serviam 
.de arona particular para os exerciClOS dos athletas e 
gladiadorrs durante o governo dos romanos. 

O Cen,aculo, aonde Christo ceou o cordeiro pascal 
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com os Apostolos, e instituiu o ~tacramento da Eucha-
ristia, perlenciu lambem ao monte de Sion, assim co-
mo a casa do Summo Sacerdote Annaz, e a morada de 
seu genro Caipbaz, commurn a todos os Pontífices ma-
ximos . 
. O tumulo de David fuzia parte dos monumentos re-

ligiosos, de que se ensobcrbecia a cidade sagrada. Col-
Jocado em um sitio formosíssimo, immincnle, e de gra-
cioso aspecto, parece ter sido posto ali de proposjto 
pelos dous monarcbas de Israel, David e Salomão, pa-

• ra ambos continuarem, mesmo no repouso do somno 
da morte, os seus dias de delicias e poderio ! 

O sepulcro do propheta rei escondia thesouros tão 
rastos, que tresentos annos depois, o Summo Sacri-
ficador Hircan, pagou. com elles a Antiocbo o resgate 
da cidade! 

Herodcs Ascalonita , sumptuoso em construcções, não 
quiz que Sion deixasse de lhe dever alguns aformosea-
mento, edificando um palucio real na montanha san-
ta com duas alas, todas cosidas em ouro, e entalhadas 
de finíssim os marmores, mais ricas e opulentas, que os 
esplendores de arcbitectura do Templo, reconstruido 
por Zorohabel. A segunda collina erguia-se ao norte 
de Sion, defronte do lVIoria e do lado oriental. No seu 
cume ostentava-se o Templo; e a collina era separa-
da do monte por uma cavidade, que entulharam em 
parte os Asmouêos, arrazando a cabeça · do Acra, im-
minencia proxima, d' onde se via tudo para dehtro do 
edificio sagrado. 

Na sua origem o Mor ia era uma colli na irregular, 
c não alcançou a espaçosa área, precisa pãrà accom-
modar as va~~as construcções, dependentes do Templo, 
senão, levantando-se grossas paredes, e crescendo-se 
com atterros até se igualar pelos meios da arte c yen-
cer quasi dobrada superficíe. 

Ao oriente destorçia-se por baixo da grande. alt.!l_-
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ra, que as muralhas galgavam, o sombrio e fundo vai-
- le de Josaphat, ou do Cedr:on, povoado ele sepulcros 
antigos, e de sepu lturas recentes. 

Ao meio dia, um revestimento de alvenaria maciçn 
acompanhava a encosta a grande allura, subindo n'estc 
ponto a elevação do Templo a tresentos c~vados, e sen-
do necessaria uma ·ponfe para ligar Sion com elle. 

Ao occidente apparécia Acra, assimilbanclo-se para 
q~J.em a via de cima, ú fórma e pompa de um theatro 
romano. 

Finalmente, um profundo fosso separava o lVIoria, 
pelo norte, da collina de ·Bezetha, depois unida, quan-
do o recinto da cidade se alargou . · ' 

Em um dos angulos do Templo (o do N. 0.) sobre 
um rochedo, alteava os lanços de seus muros a Tor-
re .Ántopia, levantada por Hircano I, e émbellezada por 
Hcrodc1, que lhe deu o nome elo Triumviro, seu pro-
!ector. 

O Gqlgotha, fóra ela circumva)lação, ficava a · breve 
distanci\1 da frontaria occidental elo sum'ptuoso monu-
mento do cullo he~raico. _ 1 . · 

Tres muralhas diversas, assegura o h1stonador Jo-
sepho, c,lefendiam a capital da J ndéa, não sédo ímpeto 
de inimigos estranhos, rhas '~ind~ d,e ~ssaltoª interio-
res, se ~)or acaso chegasse a ser mv~d1da em R?rte. 

A m1is antiga cobria Sion ~or toqos os. lados, cOI:-
tando até aos moradores de Acra a com 1Un1cação, I e di-
vidindo completamente a cidade alta da cidade baixa. 
A fonte de Siloé, tão nomeada, estava fóra de portas, 
no va lle, 1nas muito ·prox1ma. , 

O segundo muro prendia na sa1~id'a ch~mada Ge-
nath, od dos Jardins, aberta 11a antiga' mm;-alhil, que sc-
par·ava S~ion de Acra, e h ia findar na tone' que· escuda-
va ao nordeste o angu!o do Templo. \ , 

Esta fortificação pelo seu caracter indica a epocha · 
de Neh€,!mia,.s, e da reedifiçação de Jerusalem. 1' 

.. . \ 
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Na tone de Hippicos princ1p1ava o terceiro muro, 
e seguindo d1reito para o septentrião, acabava na torre 
de Psephina, do alto da qual ao romper do sol, 'e em 
sereno dia, se podiam descobrir o Jordão, o mar 1\'Ior-
to, e as regiões distantes da Arabia . 

Hoje a torre Psephina denomina-se castello dos Pi-
5anos, o o sabio d' Anville na sua estimada dissertação 
sobre a cidade santa, confessa-ignorar os motivos d' es-
ta corrupção. 

No tempo de Jesus Christo, apesar das assolações 
passadas, Jerusalem não tinha perdido llenhum dos seus 
cdificios magníficos; c ainda adormecia á sombra dos 
muros e das ameias dos seus caslellos, c dos robustos 
baluartes, que a cingiam. Mesmo declinando, era ainda 
a rainha das provilicias. 

Passando da cidade da epocha de Tiberio para a as-
solada Jerusalem de tempos mais modernos, tentare-
mos dar abreYiada idéa dos Jogares, assignalados pelo!! 
prodígios' d'aquella grande idade, promettida á redem-
pç.ão do mundo. 

A tradição contou, por assim dizer, todos os passos 
do Salvador, desde a prizão tumultuaria no jardim da5 
Oliveiras até ao ultimo suspiro, exhaludo na cruz d.o 
Golgotha. 

Os santuarios, com que a piedade dos p1'incipes 
christãos sagrou as memorías da vida c Paixão do 1\fes-
sias pertencem á era, em que a Lei de Jesus se alçou 
victoriosa dos martyrios do circo; e da t)'rannia dos-
pretorios. Alguns foram já consumidos pelos seculos, 
ou pela barbaridade dos conquistadores musulmanos ; 
mas ainda restam muitos, e n' esses a reverencia dos 
peregrinos, no seu tributo religioso, presla a saudação 
das gerações á terra predestinada, berço ela regenera-
ção humana. 

O sitio que logo mais altrahc o 1:omeiro, desejoso 
_ac contemplar aquellcs testemunhos1 tão cloqucntes na 
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sua mudez, é a ru11 da amargurá, a via dolorosn, toda 
salpicada at6 ao Calvario com o sangue de Christo. 

Descendo da . casa de Cai phaz, pela costa do monte 
Sion, e deixando á esquerda o muro da cidade, encon-
tra-se o palacio de P i latos, para o qual se sobe pela 
I::~deira, que substituiu a antiga escada de marmore, 
depositada hoje em Roma. 

O que resta da sumpLuosn habitação do procurador 
imperial são a pena~ útinas ; mas do alto d' ellas desco-
bre-se o vasto · assento, aonde se erguia o Templo de 
Sa lomãó, e a mcsquila edificada em parte da área, oc-
cupada por eJI.a . 

Dentro da morada de Pilatos havia um pateo desco-
berto, á maneira de claustro, lageado de pedras bran-
cas e pretas; e no meio d'elle levanla-se uma columna 
redonda, á qual, é opinião de muitos, que prenderam 

I o Senhqr, quando se executou a sentença dos açoutes. 
Era o tribunal romano, em grego chamado Lithrostos, 
e em h~braico Gabbata ! 

Vinte passos adiante da escadaria da e trada, acha-
va-se uma varanda sustida por arcos, com duas janel-
las, UfUr r(lsgadu ao ~orle, e outra ao sV-\ ; e diz-se 
que foi. de uma d'ellas, que Pilatos apresentou o Re-
demptor ao povo, depois de ~acerado cruelmente pelas 
varas dos lictóres, exclamand'O: 'Ec'ee ·Homo !' 

Cento e vinte passos adiante do passadiço es,_lão os 
destroços da igrejá de Santa M ria do Pasmo, coh'strui-
da ~ntig;amente (crê-se) ~o Jogar, em que a Virgem,. re-
pelhda pelos guardas, vetu encontrar-se com o Chnsto. 

A traclição dos Padres conservou-nos as particula-
ridades de tão doloroso lance. ' 

Vendo o Filho, qual vinha, trespassado de espinhos 
na cabeç:a, maoando sangue de todo o yorpo, ~e vergado 
ao pezo da sua cruz, o exll:emoso coraç~o da Mãe par-
tiu-se com a dôr, e perdido o alento, não pôde soltar 
ua bôca nem um gemido ! 



Santo Anselmo, citado por Chateaubriand, accres-
centa, que Jesus divisando a Senhora, a tinha sauda-
do com as palavras « Sahe l\'Iater! >J e outros assegu-
ram ainda, que não menos angustiado, o Salvador des-
fallecêra, cahindo sobre o joelho, sem1 forças para ar-
rastar mais tempo o madeiro do supplicio. . 

A pedra, sobre a qual esmoreceu a Senhora, foi posta 
na parede da casa proxima de um mouro, e em letras 
gregas lavradas declara o successo. Dezoito seculos são 
passados ; revoluções espantosas subyertcram as socie-
dades, transformando as epocbas; mas da frente da ei- . 
daclc culpada nunca se apagou a lemhrança ela terna 
.1\'Iãe, sahindo ao caminho para chorar seu Filho! 

Cincoenla passos adiante é o sitio aonde Simão Cy-
reneo foi chamado para ajudar a Christo a levar a sua 
cruz. 

Aqui, o .caminho volta ao norte, e á direita vê-se o 
Jogar, em q.ue jazia o pobre Lazaro; e defronte, do ou-
tro lado da rua, está a casa ~o rico avarento. 

Julgam diversos Padres, que a histori,a de Lazaro 
não foi simples parabola, mas um facto sabido e· ver-
dadeiro, notado por Jesus; e até mesmo alguns Judeus 
asseguram, que o opulento avaro se chamava N aba!. 

Passada a sua habitação, e carreg0:ndo para a direi-
ta, torna-se á direcção _do poente. A entrada da rua, 
que sohe para o Calvario, é. aonde Jesus se encontrou 
com as santas mulheres, que o choravam, e fez a pro-
phecia do tremendo castigo, que ameaçava Jerusalem. 

Cem passos além acha-se o local da casa de Vero-
nica, e o Jogar, aonde compassiva c maguada correu 
a enxugar o rosto do Salvador. O seu nor.Je era De ... 
renice, com o tempo corrompido em Vera-Icon, verda-
deira imagem. 

Cem passos mais adiante, descobre-se a porta Judi-
ciaria, pela qual sabiam os criminosos para hir ao Gol-
gotba, que segundo dissemos, era então fóra dn cidade. 
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· Da porta Judiwma ao Calvano contam-se qunsi du-
zentos passos, e finda ahi a ,,ia dolorosa, medindo uma 
milha ele extensão ao todo, quando muito (i). 

Os outros Jogares, dentro do recinto de Jerusalem1 

visitados pela devoção dos peregrinos, igualmente re .. 
. cordam algumas das scenas admiraveis do Evangelho, 
ou algum dos lances da Paixão. _ 

Junto da porta de .David, ao pé do monte Sião, c 
dentro dos muros, conservam-se ainda restos da casa do 
pontífice Annaz. Os armenios guardam a igreja funda-

. da sobre ·as smis rui nas . A prizão, aonde encerraram a 
S. Pedro, estava proxima elo Calvario, e ainda se mos-
tram as suas muralhas derrocadas: 

l\'las o ·mais sagrado monumento é a igreja, que en-
terra o sepu1chro de Jesus. Objecto âe veneração para 
quasi todas as seitas, tem visto dobrar o joelho· ás maio-
res soberbas da terra, e ás crenças mais oppostas. 

A casa santa está no valle d_o Golgotha, e foi levan-
tada justamente sobre o Jogar, aonde Joseph e Nico-
demos recolheram o corpo de Christo em um jazigo 
novo. Jlt sua figura é em cruz, e a ca pella d·o Santo . 
Sepulchf.o fórma a na~e maior- do edificio} rredonda-
da em .circulo, como o Pantheon de Roma.\ . 

Duas portas largas ao me' o dia, (uma das quaes. ta-
param os turcos) davam entra.da pa·ra o .interior; e lo-
go dentro encontra.:.se um atriQ, e n'elle á cova em que 
Herodei; mandou encarcerar· S. PedFb, soltando.-o de 
noute o

1

.anjo, e conduzindo-o á mórada de S. Marcos. 
Uma escada de trinta e nove degraus, perto da por-

ta do Templo, sobe até á capella do Calvario, aonde a 
tradição ·venera o sitio do sacrifici de Isaac. 

Sete 
1 

nações co~ altares e córos distinctos têe111 no 
\ 

(1) Na descripção dos logar es devotos de Jerusalem segui· 
mos quasi sempre textualmen te o ltiner. dà París -~ }Jalesti-
na por Chateaubriand, cuja. exac tirlão tem sido louvadu por 
todos os viajantes. 1 , • 
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Templo sacerdotes seus ; estes são ia ti nos, gregos, ar-
menios, S~Jrianos, abexins, cophlas, c nestorianos. Só-
mente as tres primeiras assistem quotidianamente, 11-
mitando.:ose as outras quatro apenas a vir ali celebrar 
as -suns Pascoas. 

O Templo, dos mais sumptuosos que se conhecem, 
comprehende o Santo Sepulchro, o monte Calvario, e • 
muitos Jogares devotos. Irregular pela necessidade de 
ser adaptado aos pont.os, que se queriam abranger no 
seu recinto, no seculo XVII, em que o visitou Des-
hayes, o seu aspecto infundia respeito, e adequava-'se . 
em tudo á magestade e reverencia das sublimes recor-
dações que nos conserva. 

Apenas se entra; vê-se a pedra, em que o corpo do 
Salvador foi ungido de myrha e aloés antes de descer 
á sepultura; coberta de folhas de marmore branco, e 
resguardada por uma grade de ferro . . 

Trinta passos distante, exactamente por baixo da 
cupola, é o Santo Sepulchro, em uma capella forra-

.J .da de jaspe finíssimo, obra singular no lavor, e allu-
1 miada de muitas lampaâas, que ardem dia e noute. 

No exterior é quasi oval; mas o tecto por dentro 
é razo, aberto na penha viva, como no tempo da Pai-
xão, tendo as paredes da mesma forma; porém tudo, 
como dissemos, foi ornado depois de pedraria rica, la-
vrada em arcos e cdlumnellos. 

O zimborio- imita na figura um sacrario precioso, 
é oitavado, e vence a altura de dons homens. 

Em cada uma das faces, sobem da mesma base duas 
columnas de alabastro, · e o ornato compõe-se ~o todo 
de dezeseis, sobre outo pedestaes, sustentando dezesete 
arcadas ·com galleria corrida no alto, enfeitada tam· 
bem de outras dezeseis columnas menores. 

O cbapitel da cupola, de cedro do Líbano, com rele-
vos de talha e embutidos de ouro e azul, cresce d.o ar-
co dos nichos rendados, que se erguem sobre o fri-

TOMO Jl. 1/i. 
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soda galleria. Estes nichos continham antigamente mo-
saicos, e representavam os doze Apostolos, Santa Hele-
na, o imperador Constantino, e mais tres retratos des-
conhecidos. 

O Santo Sepulchro é quasi quadrado por dm1tro, 
. mede seis pés menos uma polegada de comprimento, 

• e seis pés menos duas pollegadas de largura. 
Entrando; acha-se logo á porta a pedra, em que as 

Marias viram o anjo, que lhes annunciou a resurrei-
ção. O pavimento d'esta parte da capella é lageado de 
jaspe vermelho e verde; e alguns passos além, dá-se 
de rosto com o proprio bocal, por onde o corpo do 
Redemptor foi metliclo. no jazigo. . 

Serve de abobada a mesma rocha, e um pouco-so-
bre. a direita. no altar, que ·occupa ao comprido toda 
a metade , da capella, adora-se o sacratíssimo sepulchro, 
que ve~ti~o de finos marmores por todos os lados, pa-
rece fechado -em uma caixa. · 
. Doze ~assos -distante d' elle, vê-se uma pedra escura, 
-posta ali para indicar o ponto, aonde o S'eohor appa- -, 
receu _á ~iagdalena, disfarçado e~ jardineiro. f 

Ad1ant:e, na capella da Appanção, a trad.l'ção apon-
ta o Jogar, aonde Christo appareceu á Virgem Santís-
sima.' -
· . Outra capella recorda o si ti\), em gue os soldados 
despiram a Jesus para o pregarrem na cruz, jo0 ando 
e Jançan~o sortes sobre as suas 1 roupas. . 

O côr~ da igreja fica ao oriente da nave do tumu-
lo ; e por de traz d' elle abrem-se duas ·escadas ; uma -
subindo até a igreja do Calvario, e a outra· baixando 
pHra a cqpella da Invenção da Cruz. 1 

· A arc~itcclnra do Templo perten'Ge a~ s~culo .de 
Constantino, e reproduz,· como dominq.ntàs, a orna-
mentação e as proporções da ordem corynthia. 

Os dor,ts monumentos aonde repousam as cinzas de 
Gouofrcdo de Buillon, e de B~lduino, fronteiros á por-
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ta da igreja, estão. encostados ao muro do côro. No-
bre recompensa de tamanha lucta ! A sombra do se-
pulchro de Jesus só dous reis cavalleiros conquistaram 
com a mais pura gloria alguns palmos de terra para des-
cansar! 

Indinando-se n' este logar, a alma contricta e peni-
tente avalia bem de perto o nada do · mundo; ·e re-
pete comsigo mesma a sublime pergunta de S. Paulo.: 
' Morte, que é feito das tuas· victorias e 'do teu poder?' · 
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LIVRO QUA.RTO. 

VIDA DE JESUS CHRISTO. 
VIDA GLORIOSA. 
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\ 

,, 

\1 
I 

\ 



VJDA DE JE~US CUHISTO. 

CAPITULO PRIMEIRO . .. 
A liESUIIltEIÇÃO. 

Et villit duos angclos iu albis, 'sedenles, 
u num ad caput, et unum ad pedes, ubi po-
:.ilus fnerat corpus Jesu. 

EYJ\.l'IG. SEC. JoAN. CAP. XX, v. 1:;!. 

V AliOS ()ssistir ao grande successo, que os inimigos 
de Christo receiavam tanto, e que os discípulos, na 
amargura ·da sua dor, nem quasi se atreviam a espe-
rar! 

Jesus tinha affiançado diante de todos, que resur-
giria ao terceiro dia, vencendo a morte, e rasgando as 
trevas do sepulchro. 

Os guardas romanos, collocados pelos pharíseus em 
volla do jazigo, estavam ali para estorvar, que o zê-
lo dos seus adeptos substituísse a fraude á realidade, 
fingindo um testemunho, que os hypocritas sabiam, 
que importava a publica reprovação das suas iniqui-
dades. 

Mas a verdade é mais poderosa que os ardis dos 
homens ; a precaução elos deicidas endurecidos voltou-. 
se eontra elles. 
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Á hora propria, que segundo se jijlg&, foi pouco de- . 
pois de romper a alva do terceiro dia, dei~ando o len-
tJOl no fundo do sepulchro, Jesus resuscitou pela sua 
propria virtude, não quebrando, nem deslocando a pe-
d.ra, mas penetrando-a pela .subtileza do seu corpo glo-
poso. 

Tinha acabadq o sab~ado, e Maria +Vlagdalena, jun-
tamente com Maria, mãe de Thiago, e com Salomé, 
compraraiQ os perfumes, com que determinavam e,m-
balsemar a C!:n·isto. Apenas raiou a aurora ~o primei.: 
rq dia qa semana, ma1 distincto ainda o albor da ma-
nhã, encaminharam~se, pois, aq sepulchro, pergp.ntan-
do umas ás outras; 'Mas qu~m nos tirará a campa, 
que o cobre? ' 
· O seu enleio era razoavel ; a pedra maciça e peza-

da re!Iueria o esforço de possantes braços para se le-
vantar. Mas o ·senhor depressa removeu os obstaculos. 

De reprnte um grand.e tremor abala a terra ; o an-
jo de Deus desce do céu, c derrubando a caJllpa, as-
senta-se-lhe em cima. , · 

Uesplar1decia no seu rosto o fulgor do relampago ; 
· c as roup11s, que vestia! era~ ;J.lvas e candida como 4 

neve. · Os soldados wmanos, que não se tinbam apercebi-
P,o da resurreição de Jesus, se 1tindo o terramoto ao 
pé de si, ·~ vendo o ·anjo, cahíram no chão trespussa ... 
dos de terror, e perderám os seli)tidos. ~ 

Entretanto que estas çousas passavam, as santas mu-
lheres chegaram ao sepulchro. Admiradas por acharem 
cabida a çampa' trataram dé executar o proposito' 
r1ue as tr~zia ; porém, entrando ficaram attonitas ; o 
corpo de Jesus não estava ali! 

Sahirarr1

1, e a Magdalena, mais impaciente,, separat'b 
cl.o-se das outras, correu a dizer a Simãp Pedro, e a 
João, o discípulo amado: 'Não saheis? levaram o Se-
nhor do sypulcbro ; e não consta onde o puzeram ! ' 
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N'este meio· tempo Maria, mãe de Thiago, e Salo-
mé, tornando a entrar no sepulchro, e confirmando-
se, em que na realidade faltava o corpo, cahiram em 
grande· consternação, que logo se converteu em espan-
to e temor, encontrando subitamente diante dos olhos 
dous homens cobertos de vestes, cuja alvura era des-
lumbrante, ~ 

Quando tímidas e confusa~, abaixavam a vista, o 
anjo sentado á direita, nn figura de um mancebo, dis-
se-lhes: ' Não receieis ; sei a quem buscaes ; é a Jesus 
Nazareno, que foi crucificado. Porque procuraes en-
tre os mortos a quem vive? Não está aqui, resusci- · 
tou como yos disse. Vinde, e vede o Jogar aonde puze-
rnm o Senhor. Lembrae-vos do que lhe ouvistes, quan-
do ainda estava em Galiléa ! O Filho do Homem se-

. rá entregue aos peccadores e crucificado, e resuscitará 
ao terceiro dio. Hide dizer já aos seus di scípulos e a 
Pedro, que Jesus resurgiu, e que eil-o \ae adiante de 
' 'ÓS p.n ra a Gal iléa. Lá o vereis ;. e recordae-yos de que · 
vol-o annuncio primeiro qlie succeda ! ' 

Tremulas, e ainda cheias de susto as duas fugiram ; 
e divididas entre os transportes da sua alegria ·por tão 
boa nova, e o assombro das maravilhas, que tinham 
presenciado, logo foram levar a noticia aos discípulos. 
· Entretanto Pedro, ouvindo-a da bóca de Magdale-
na, ergueu-se rapido, e com o discípulo amado de Je-
sus, dirigiu-se, correndo, ao sepulchro; mas o discí-
pulo era mais veloz, e entrou primeiro. Inclinando-se, 
apenas chegou, viu este l~go o lençol e as ligaduras; 
e tomado de respeito . deteve-se, não querendo aprexi-
mar-se mais. 

O outro Apostolo, que vinha Q.epois, viu lambem o 
mesmo; mas seguindo adiante, achou dobrado á parte 
o sudario, em que fôra envolta a cabeça de Jesus; e 
só então é que o discípulo querido ousou aYisinhar-se 
do jazigo, e que observ-ando tudo, acreditou·; po-rque não 
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entendiam ainda as escripturas, ·que tinham prometti-
do a,_ resurreição. 

Depois · voltaram para casa. João crente e confirma-
do; Pedro ainda assombrado pelo que acabára de acon-
tecer. 

Maria Magdalena, porém, tendo avisado os Aposto-
los, tornou ao sepulchro jâ depois d' elles se haverem 
retirado; mas .receiosa e maguada, ficou de fóra cho-
rando. Assim consternada, saltando-lhe as lagrimas elos 
olhos, lançou casualmente a vista para qentFo do tumu,. 
lo, e descobriu os dous anjos· ~entados, um á ca~eceira , 
e o outro aoa pés, no Jogar em que fôra depositado o 
corpo de Jesus. · . 
· Disseram-lhe elles então: 'Porque choras, mulheF?' 

• Porque levaram o meu Senhor, e não ~ei aonde o pu-
.zeram( respondeu. · · 

Voltall(\o-se viu a Cluisto ao pé de si, mas não o 
çonheccu. 'Porque choras perguntou o Mestre? A quem 

·procuras?' . 
Supponpo-o jardineiro, como o trajo inculcava, ella 

. redarguiu: 'Senhor, se tu é que o tirastes, dize-me 
aonde est~, que eu o levarei ! ' \· · 

A estas palavras, que pintavam a dor e o immenso 
affecto d'aquella alma, Jesus re.plicou, chamand0-a pe-
lo seu nome de Maria; e ella, virando-se, e respon-
dendo: Mestre ! reQon?eceu o _S~lvador. . 
. 'Não rrle to·qQes, d1sse Chnst0, porq\Ie awda Flão 
subi a meu pae; mas busca a meus irmãos, e dize-
lhes da minha parte, que vou para o meu e vosso pae, 
para o me;u c vosso Deus.' 

~faria qbe~leceu ; e procurando os . iscipulos, ainda 
chews de pffhcção e abysmados em pra,nto, exçlamou: 
'Vi. o Sen~or, e e i~ o que elle me disse!-' ~epbis, re-
petm,..Jhes as. propnas palavras do 1\'Iestre,·, · 
· Assim recompensou Jesus o· fervor e a constanoia 
da .Magda) 'na, manifestando-se-lhe antes de o fa?:er 1aos 
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outros discípulos, porque é crença admittida, que a Vir-
gem San.tissima foi a primeira a quem appareceu de-
pois de resuscitado. 

As· santas mulheres, que vieram ao sepulchro, não 
ficaram tambem esquecidas. ' 

Quando hiam no caminho para annunciar aos apos-
tolos dispersos, o que dissera o anjo , apresentou-se-
lhes Christo subitamente, exclamando: 'Salve!' E ten:. 
do-se chegado a elie, e vendo que era o Mestre, pros-
traram-se todas, e adoraram-o, beijando-lhe as mãos. 

Jesus, proseguiu então: 'Nada receieis. Dizei a meus 
irmãos, que vão para a Galiléa, que lá me hão de ver! ' 

Assim o fizeram, contando tudo aos onze Apostolos. 
c aos mais discípulos ; e as que f~llara~n, foram Maria 
:Magdalena, que se lhes juntára depois, Maria mãe de 
Thiago, e outras muitas, que hiam com ellas. 



CAPITULO SEGUNDO. 

GU .HlDAS SlJllOUNADOS. API>AIUÇÃO DE CfllllSTO Jll\'1 El\1AU1: 
A Sli\JÀO PllDRO E A OUTROS DISCIPULOS, NA MJlSJUA 

TARDE DA ESURREIÇÃO • 

I 

. E t factum est, dum fabularentur, et secum 
q u::ererent: et ipse .Jesus appropinquam 
ihat cum illis: 

. Oculi autem illorum tenebantur. ne eum 
agnoscl!rent. 

Ev~NG. sEc. Lvc. cAl', XXIV, v. Hí, 16. 

I 

Üs discipulos, com tudo, apesar do que ouviam ás 
.mulheres, parecendo-lhes desvario, não .acreditavam 
na resurreição. ' I 

Nem o1 testemunho da Magdalena, exclamando: -'Vi 
o Senhor, e já vos nar}\ei o que me diss~) ' os po-
(lia persu~tdir. 

Nenhum se podia convence~ de que estivesse vivo 
e fallasse, aquelle mesmo que sabiam que tinha expi-
rado na cruz, e fôra sepultado '.havia tres dias ! 

· Os auctores da Paixão eram. rrlenos irlcredulos ; mas 
obstinado~ na maldade, todo o seu empenho consis-
tia em excogitar o. modo ele esconder a verdade, su-
mindo as provas d'ella. 

Debaldp lhes. conceclia o Senhor · os, meios de se il- _ 
lustrarem e_ converterem; o véu de tre~as; que lhes ce-
gava os c9rrompidos coraç_ões, fazia-os_ levafitar contra 
a evidencia mesmo! \ 

Apenas as mulher;es se ausentaram do sepulchro, al-
guns dos Fuardas, tornando em si, correram Iogo \pa-



217 

ra a cidade, c expuzeram aos Pontífices o que tinha 
acontecido.' 

Estes, co·ngregando-se logo com os Anciãos, assén-
taram depois de deliberar, que o mais conveniente seria 
dar aos soldados uma quantia avultada, insinuando-os 
para que dissessem, que os discípulos de Jesus, vindo 
de noute, tinham roubado o corpo em quanto dor-
miam; accrescentando para os socegar: 'Se o caso che-
gar á noticia do procurador, nada reccieis; nós impe-
diremos, -que vos castigue.' 

Recebido o dinheiro, cumpriram os guardas a pa-
lavra dada, divulgando-se entre os Judeus a falsa nova. 

A mentira todavia. era palpavel! 
Como adormeceram todos os soldados ao mesmo 

Lempo, e com um somno tão forte, que não a.ccordas-
sem nem ao ruído, que necessariamente fariam os per~ 
petradores para fu•rtar o corpo, tendo de deslocar e 
pôr de lado uma pezada campa, havendo de entrar no 
sepulchro, e de tirar de lá· .o corpo? 

Feito isto de noutc, ás escuras, e por alguns ho-
mens, porque um não po~ia só, como se desculparia 
a inercia incrível dos soldados? A não ser por encan-
to, era ' impossível ! 

De mais, tirando b seu corpo aos Judeus, Christo 
provou-lhes sem replica a sua resurreição ; e ou el-
Jes o haviam de apresentar logo ao cabo de tres dias, 
ou tinham de confessar que o successo viera attestar 
a obra do Messias. 

O subterfugio dos guardas adormecidos servia ape-
nas para a multidão estupida·; mas não merecia valor 
perante as pessoas razoaveis. 

Para sustentar a fabula do rapto VQZes soltas e va-
ga~ n~o bastavam; era precisp um inquerito judicial, 
e s1m!lhante processo, que nem ousaram lembrar, co.;. 
briria de vergonha os phariseus, desmascarados nas 
suas calumnias. 
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Mas Jesus, deixando no erro voluntario os que de 
proposito fechavam .os olhos, só appareceu aos discí-
pulos para . os persuadir com a sua presença do cum-
primento das prophecias. 

A vista do sepulcbro aberto, e a declaração das san-
tas mulheres foi a primeira prova. 

Apparecendo depois a alguns descrentes em separado, 
e a todos os onze juntos, deixando-se tocar, e comendo 
com elles, tirou a todos qualquer pretexto de duvida. 

Finalmente, manifestando-se por ultimo a mais de 
quinhentos fieis, gravou em outras tantas almas a evi-
dencia da ·sua gloria; e communicada por ell€ls ao mun-
do ·com inabalavel firmeza, duas vezes jurada no tes-
temunho da palavra, e no testemunho de sangue, a ver-
dade triumphou, e a humanidade remida no Golgotha, 
acceitou-~ como luz e penhor da sua regeneração. 

No m~smo dia em que l'esuscitára, caminhavam so· 
hre a tarde dous dos seus discípulos, dirigindo-se a 
Emauz, Ilequena aldeia, qúasi duas leguas distante de 
Jerusalem. \ 

Hiam discorrendo um e outro sobre o que acabára 
de acontecer, quando Je~us se lhes ajuntou, ~çntinuan
do a jorr1ada com elles ; mas por terem os olhos como 
vendados não o conhecera'm, trata~am-o coliio se fô-
xa estranho. 

Perguptou-lhes o Mestr_e· so~re que hiam faÚ~ndo, 
e@ motiyo por que os via tristes? umJ chamado ú:leo-
phas, re~pondeu: 'Pois quê! és forasteiro e!?- Jentsa-
lem a ponto de não saber,es as cousas, que passar:am 
n'estes djas?'-'Quaes?' replicou o Christo.-'0 que 
succedeu com Jesus de Nazaretb, qne 'sendo um Pro-
pheta poreroso em obras e ealavras diante de Deus, e 
_na presepça do ' povo, foi entregue pelos príncipes dos . 
.sacerdot~ls e pelos · magistrados, para s~'r condemnado 
á morte. Esperavamos que fosse elle quem resgata.sse 
a Israel, c já fez tres dias que o crucificaram ! É, ver-
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dade que certas mulheres, das que nos acompanhavam, 
foram pela madrugada ao sepulchro, e contaram que 
não tinham achado o seu corpo, e tinham visto dous 
anjos, que lhes asseguraram ser vivo Jesus; o que nos 
pasma; mas é certo' que hindo ao sepulchro alguns dos 
nossos, acharam exacto o dito das mulheres, porque 
não viram o cadavcr.' · · ' 

O Salvador exclamou: 'Ú estu!Los e remissos de co-
ração, porque não acreditaes o gue. os propLelas an-
nunciaram?' Percorrendo então as · escri pturas, e co-
meçando por Moysés, explicou-lhes o que ellas tinham 
yaticinado a respeito do l\1essias, c concluiu accrescen-
tando: 'Não vêdes, portanto, que era necessario, que 
o Christo padecesse todos aquelles martyrios pura as-
sim entrar depois na sua gloria?' 

Embebidos n' es.ta pratica acharam-se os discípulos 
ao pé da aldeia, e Jesus, simulando hir mais longe, 
mostrou querer passar adiante; mas elles, detendo-o, 
iustaram para que ficasse, ôbserv.ando-lhe que se fazia 
tarde, porque q dia já declinava. 

Entrou, pois; e sentando-se á meza com os ·dous, 
tomou o pão é abençoou-o; e partindo-o offereceu a 
sua parte a cada um. 

Foi quando os olhos se desvendaram a ambos, e o 
conheceram; porém desappareceu-lhes de subito, dei-
xando-os convencidos da sua presença e resurreição. 
E narrando um ao outro, quanto sentiram, quando 
Christo os confortava, diziam : 'É verdade, que o co-
raÇüe se nos abrazava, quando o Mestre pelo caminho 
nos expunha as Escripturas ! ' 

No mesmo instante se ergueram, e voltaram para 
Jerusalem, aonde acharam reunidos os onze Aposto-

. los, e os outros companheiros, ouvindo os que affirma-
v_am, que o Senhor havia resuscitado, e tinha appare-
cido a Simüo Pedro. 

Os dous contaram então o que lhes aconlecêra na 
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jornada, e como só tinham conhecido o Mestre ao p<n:.. 
tir do pão. Mas assim mesmo alguns dos presentes ain-
da não acreditarám. 

Ainda fallavam n'isto, quando Christo se apresen-
tou no meio d' elles, e lhes disse: 'A paz seja com vos-
co ! Sou eu, não receieis.' · 

Mas ficaí·am tão perturbados e attonilos, cuidando 
que viam a um espírito, que nenhum ousou articular 
palavra. 

Por temor dos· Judeus tinham fechado as portas, e 
divisando a Jesus ao seu lado de repente, não sabiam 
o que julgassem. 

Então principiou o Mestre a increpal-os, exclaman-
do: 'Porque vos encontro perturbados ; que pensa-
mentos são esses, que vos sobem ao e-oração? Olhae 
para 1 as 1pinhas mãos e para os pés j sou eu mesmo. 
Apalpae e vêde! Um espírito não tem carne e ossos.' 

Ao mesmo tempo mostrava-lhes as mãos e os pés. 
Não os vendo ainda convencidos de todo, de que não 
era esp,irito, e notando ao mesmo passo o transportes 
da sua alegria e admiração, Christo perguntou: 'Ten-
des algur1a cousa de cQmer?' ' ' _ 

Puzerc,tm-lhe uma posta de peixe assado, e um favo 
de mel; e comendo á sua vista; deu-lhes os sobejos, ac-
crescentando : 'Isto que presenceaes, é o que signifi-
cavam. afl palavras, que vos dis~e, estando ainda com-
vosco- que era necessario cumprir- e tudo, quanto 
de mim fôra prophetisado na Lei de Moysés, nos Vi-
dentes, e nos Psalmos.' 

E acl~rando-lhes o entendimento para penetrarem 
o sentido das Escripturas, ajuntou que' assim estava es-
cripto,, porque devia o Christo padecer, e resurgir dos 

.. mortos ao terç_eiro dia ; e prégar-se em seu nome a 
penitencia e a remissão dos peccados pbr todas. as na-
ções da terra, começando em Jerusalem.' · 

~~*' 



CAPITULO TERC.EIRO. 

APPARIÇÃ? A S. TUOiUJi. O lllAR DE TillEIUADES. 
PJ.\11\IADO DE S. PEDRO. ASCENSÃO. 

Deinde dicit 'l'bumre: lnfer digitum tu um 
huc, et vide manus meas·, et alfer manum 
tuam, et mitte in latus meum: et noli es-
se · ncred uI us, sed fidel is. 

EvANG. SEc: JoAN. CAl'. XX, v. 27. 

QuANDO Jesus oppareceu aos Apostolos reunidos, Th.o-
mé, chamado Didymo, não estava cóm elles; e dizen-
do-lhe os oútros discípulos, que tinham visto o Senhor, 
·respondeu-lhes, que se não mettesse os dedos na aber-
tura dos cravos, e a mão na ferida do lado, tal nun-
ca havia de acreditar. 

Achando-se todos juntos de novo, outo dias depois, 
em uma ·casa situada em uma das montanhas da Go-
liléa, estando ·as portas fechadas, e .Thomé no meio 
d'elles, apresentou-se Jesus, e saudou-os, exclaman-
do : 'A paz seja comvosco ! ' 

A maior porte assim que· o ·viu, adorou-o; mas al-
guns ainda lutavam com a duvida. 

Então, virando-se _para Thomé, disse-lhe o Salva-
dor: '1\iette o teu dedo aqui, e repara nas minhas 
mãos; chega tambem a .mão, c mette-a no meu lado, 
e não sejas incredulo, mas fiel.' · 

O discípulo, espantado e confuso, só pôde ·respon-
der-lhe, bradando: 'Senhor e Deus meu!' porém Je.-
sus, insistindo, ajuntou: 'Creste, porque ·me viste.; 
hemaventurados os que sem ver acreditarem ! ' 

Christo ainda obrou muitos prodigios em presença 
. TO~IO 11. H) 
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dos cli~cipulos_, que os Evangelhos não referem; dan-
do só noticia dos que ficam relatados. 

Não foi omda esta,, porém, a· ultima vez, que o ,Re-
demptor se manifestou aos pastores, encarregados da 
guarda do seu rebanho. 

Estando Simão Pedro, e Thomé com Natbaniel, na-
tural de Caná da Galiléo, com os filhos de Zebedeu, 
e dous discip"t?-los mais, disse Pedro para os outros, 
que. bia lançar as redes ao mar. Responderam elles 
que tambem o queriam acompanhar, _e mettendo-se 
todos em uma barca, cansaram-se debalde; porque na-
da puderam pescar. 

So~re ã madrugada appareceu Jesus na praia, sem 
que os ~postolos o conhecessem, e disse-lhes: 'Moços 
tendes alguma co usa de comer?' 'Na da temos,' redar-
guirafD. 'Deitae ·a rede para a direita da barca, e aclui-
reis,' cont.inuou o Senhor. • · 
I I 

Obedec~ram. Quando foram a puchal-a tão pezada 
vinha, qur .não conseguiam levantai-a ! 

Observfndo, porém, o discip.ulo amado 1de Jesus a 
Pedro, que aquelle homem de certo era 'o Christo, · 
cingindo-se Pedro com a tunica, por trabalha nú, lan-
çou-se logo á agua. 1 

Os outros discípulos, que estariam ·arredado de ter- - , 
ra cousa dé duzentos corados, seguiram-o com \\ em-
barcação, arrastando a rede. 

QuandOj saltaram na areia vi am um:;ts lirazas pos-
tas, nm pyixe em cima d' cllas, e pão. 

Disse-lhes Jesus então: 'Dae-me a pesca, que apa-
nhastes!' Pedro subiú á barca, e tirando a rede, achou-a 
cheia ele cynto e cincoenta e tres peix,e~ gramdes. 'V in-
de e jantae I' proseguiu o Mestre. Nenbt)m dõs pre-
s.eRtes, sâhencl.o que era o Senhor, ousaya perguntar-
lhe : queJÍ'I és tu ? ! ~ 

Jesus Ptgou no pão, e deu-Ih' o; ao peixe fez o mes-
rpo ; e dt!pois de jantar, voltando-se para Pedro, dis-
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se-lhe: 'Simão, filho de João, tu amas-me mais do 
que estes?' 'Sim Senhor; tu sabes que eu te ámo.' 
'Apascenta os meus cordeiros,' redarguiu Christo. 

Outra vez tornou a perguntar-lhe: 'Simão, filho de 
.João, tu amas-me?' e elle repetiu a primeira resposta 
pelas mesmas palavras; 'apascenta os meus cordeiros!' 
repetiu Jesus. . 

E insistindo terceira vez, intristeceu-se Pedro, e re-
pl icou: 'Senhor, conheces tudo, e ·sabes que eu te amo!' 
'Apascenta as minhas ovelhas,' concluiu o Mestre. 

E proseguindo , disse: 'Em verdade te affirmo; 
quando eras mais moço cingias-te, e hias para onde 
te agradava; mas quando fores velho estenderás as 
mãos, e outro será o que te cinja e te lfwe para on.;. 
de não h as de querer. 

Jesus fallava assim alludindo ao genero de morte, 
com que o Apostolo tinha de glorificar a Deus. ·E aca-
bando, accrescentou ~ .'Segue-me! ' Virando-se· notou 
Pedro, que os acompanhava o discípulo, que o l\'lestre 
amava mais, o qual ao tempo da ceia, estivéra recli-
nado sobre o seu seio; e vendo-o, perguntou o Apos-
tolo ao Salvador: 'E este?' 'Quero que fique assim, 
redarguiu Jesus, até que eu venha. Que tens com is'so? 
Segue-me!' 

Correu logo por isso a voz entre os irmãos d'e que 
não morreria aquelle discípulo ; mas Christo só disse 
que havia de ficar assim · até elle vir. 

Finalmente appareceu Jesus aos onze a tempo que 
êstavam á meza, ·e reprehendendo-os pela sua incre-
dulidade e dureza de coração, por não haverem acre-• 
ditado os que o ti.nham visto resuscitado, disse-lhes: 
'Ide pelo mundo, e prégae o Evangelho a t odas as 
creaturas. O que vos crer e for baptisado, será salvo; 
os- inc'redulos serão conelemnados. Eis os signaes, que 
hão de acompanhar os crentes: expulsarão os demo-
nios em meu nome, e (aliarão novas línguas. Manu-

Hh 
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senrão as serpentes, e se beberem peçonha mortal não 
os ha de molestar ; pondo as mãos nos enfermos logo 
serão curad0s.' _ · 
. Continuando, acoresce,ntou : ' Todo o poder me fo i 
dado no .céu e na terra. A paz seja comvosco ! Assim 
como meu Pae me enviou a mim, vos envio eu a vós! 

Ditas estas palavras ·lançou um sopro sobre elles, e 
ajuntou : '. ~onfiro-võs o dom, que o ·Pae vos promet-
teu; os peccados, que perdoardes ficarão perdoados; e 
os que atardes nunca serão soltos. ]~starei comvosco 
até á consummação dos seculos. Entretanto demorao-
vos em Jerusalem até serdes reve_stidos de virtude pe-
lo Altíssimo. João ministrou o baptismo da agua·; mas 
vós tereis o baptismo do Espírito Santo em poucos 
dias.' 

Preocéupados ainda com a idéa -do reinado tempo-
ral do M~ssias7 alguns dos que o ouviam, pergunta-
ram : ' N' ysse tempo, Senhor, é que haveis de rest~
belecer o reino de Israel ? ' Sem lhes responder dire-
ctamente, Jesus disse: 'Não vos toca sab~r os tem-
_pos nem os momentos, que meu Pae reservou á sua 
omnipotencia.' . . · ' 

'Recebereis a virtude do Espírito Santo, q1ue des-
cerá sobre vós, e servir-me-heis de testemunhas em 
Jerusalem, e em toda a J udéa, em Samaria, e até ás 
extremida~les da terra.' Depois · e lhes fallar assim,, o 
Senhor erpuendo ~s mã?s abençoou-os, ' e em quanto 
lhes lançava a bençao, foi-Sé elevando até que uma nu-
' 'em, rece~endo-o, o occultou aos olhos dos discípulos. 

Como estivessem olhando para o céu, em quanto 
Christo su~ia, v.iram de subito ao seu lado dous ho-
mens, vest~dos de branco, que lhes disseram sem as-
pereza: 'Varões de Galiléa, porque olhaes assim para 
o firmame~to? Jesu~, que acaba de separqr-se de vós 
sübiu a.o cén, e volta r:á do m.esmo modo que o viste 
ascender., cheio de gloria.' 
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Depois de adorarem o Redemptor, voltaram os Apos-
tolos· do monte Olivete; e transportados de alegria 
concorriam assiduamente ao Templo para glorificar o 
Senhor. 

Cumpridas as · prophecias, e consummado o sacrifi-
cio, o Filho do Homem deixou a. terra, aonde a se-
mente das suas p&lqvr!ls em menos de , dous seculos ha-
·via de .mudar o coração dos homens. 

Da baixeza dos tormentos e affrontas alçou a sua 
gloria.; e dos braÇos da cruz, em que .o odio dos maqs 
cuidou aviltar para sempre . a ve:r:dade, é que ella sol-
tou o seu vôo pelo mundo, attrahindo as gentes. 

Depois de confortfl.r os pastores, e de lhes entregar 
os seus . cordeiros, apontando-lhe~ o céu como patria 
e recompensa, Jesus eleva-se_ ao throno de Deus vivo; 
deixando nu terra a saudade da mais sublime virtu-
de, e legando ao futúro a palavra, que o h~ de rege-
nerar. 

·~ -

..... 

.. 
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CAPITULO QUARTO . 
. • 

o CliNACULO. ·i>LEIÇI.O :OE s. 1\UTHlAS • 

.1:,; diehus illis exsurgeus Petrus j,; medio 
fratrum, dixit (erat autem turba hominum 
~imul fer~ centum viginti). 

Vi·Fi fratres, op0rtct impleri Seripturam, 
qu,am pr~dixit Spiritus S;mctus per os Da· 
vid deJuda, qui fuit d•ux eorum, qui com-
prehend_erunt Jesum: 
Qui connumeratus" erat in nobis, e t sorti-
tus est surtem ministerii hujus. 

AcTvs APoSTOL. CAL'. Iv.1ã, 16, 17 . . 

Ássui que voltaram a Jcrusalem do' monte das Oli-
veiras, que está a cu r la distancia d' ella, os Apo!\tolos 
subiram l pg~ ao Cenac~lo, aonde morava Pedro. . 

Os que ah permanec1am com elle eram J;óão, Thia-
go e André, Philippe e Thomé, Bartholome e Ma-
theus, ó tmtro Tbi~o, filho de Alpheo, Simão o Ze-
loso, c Ju,das irmão de Thiago; e toqos oravam com 
perseverança em companhia de Maria, Mãe de Jesus, 
c dos parentes · do Mestre. Ped o, levantando-se \de-
pois, no meio dos varões, que se achavam .juntos, e 
perfazia.m quasi cento e vinte pessoas, disse-lhe5 en-
tão: 'E necessario, irmãos, que se cumpra o que o 
Espírito Santo prophetisou pela bôcq qe David ác~r
ca de Judas, conductor dos que pre0~eram a Chns-

. Lo. Alista4o entre nós vendeu o Mestre, e p;ossuiu um 
campo, cofprado com o preço da iniquidade; e depois 
de se pen urar, rebentou, e derramaram-~e-lhe as en-
tranhas. 1 successo foi tão notorio a todos os hahi-- ' 
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tantes de Jerusalem, que o campo se 'ficou denom.i-
nando Haceldama, terra do sangue, verificando-sê o 
que disse o Livro dos .Psalmos: 'Seja deserta a sutl 
habitação, não haja · quem n' ella more, e receba ou-
tro o seu apostolado.' 

'Convem, portanto, que d' entre os varões que es-ti-
verâm em . nossa companhia por todo o tempo, que o 
Senhor Jesus vi,veu com os seus discípulos, começan-
do do seu Baptismo por João, e acabando no dia da 
sua Ascensão, escolhâmos um. que atteste cotnnosoo a 
sua resurreição ! · · 

· Ouvidas estas palavras, propuzerarn os fieis dous in-
divíduos para- a missão pedida, sendo um d' elles B'ar-
sabas, por apP'ellid·o o justo, e Mathi(ls o outro. 

Depois , elevando o espírito a·Deus, fizeram a seguin-
te oração: 'Senhor, ·quP; lês no coração de todos, mos-
tra-nos qual d'estes escolhes para o ministerio de que 
Judas decahiu ! ' 

Lançadas sortes, ficou eleito Mathias, c foi c~nta-
do com os onze Apostolos. . 

A Pentecostes antes de ser uma festi,vidade christã, 
foi uma festa juclaica . N'ella solemnisavam os hebreus 
o anríiversario do dia, em que Jehovah deu a Moysés 
no cume do Sinwy a lei de seu:s paes, acompanhando-
se de todo o esplendor da sua magestade; e o Levi-
tico, recordando esta graça, ordenava que todos os .ao-
nos por esta occasião se otferecessem as primícias do 
trigo ao Altíssimo; sacrificando-lhe nm cordei.r·o sem 
macula. 

Quando acabaram õs dias, des'tinados ás ceremonias 
d' esta solemnidade, estando os discípulos todos. reuni-
qos no Cenaculo, veiu de repente do ·Céu um estrondo, 
similhante a furacão impetúoso, e encheu a casa ; e 
appareceram repa[tidas umas como línguas de fogo, 
e pousou-se uma so·bre a cabeça de cada Apostolo. 

Logo se lhes infnrrd'iu a virtude do Espírito Santo, 
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e começaram a fallar diversas línguas, dom que por 
elle lhes era concedido. 

Moravam então em Jerusalem Judeus tementes a' 
Deus, e habitantes de todas as nações, que ha debai-
xo do céu. Assim que a noticia d~ tamanho prodí-
gio se divulgou, muita gente correu a ouvir, .e sabia 
pasmada, porque, escutando entendia na ~ua propria 
lingtJa quanto prégavam os Apostolos. 

Attonitos e olhando exclamavam uns para os .outros: 
' Não são estes Galileus? Como faliam, pois, na língua 
em que t1os creámos? Parthos1 Medos, e Elamitas; na-
turues da Mesopotamia, dá J ucléa, da Capadocla, e 
do Ponto e Asia; habitantes da Phrygia da Pamphy-
lia, do Egypto .e de varias partes da Lybia; Romanos 
Cretenses :e Arabeos, oúvimos, e enten,demos nos idio-
mas d.a nossa patria os louvores e maravilhas de Deus, 
attestadas por elles. O que significa isto?' 

Mas alguns da facção do~ phariseus, atalhavam, pro-
. curando i,ttenuar o eapanto com o escarneo, · e retro-

quiam: 'Não vedes que estão cheios de mosto, e que 
é o que qs faz fallar ? ' - ~ 

Pedro, erguendo-se, p,orém, de entre os oh~e, e pon-
do-se de pé, levantou a voz, e exclamou: 'V\arões au 
J udéa, e '

1
vós todos, que habit~es em 'J erusalem, pres-

lae ouvidjJs attentos, e csculae1me) bs\ptc ouvis, não 
estão embriagados, como cuida1m esses; é a terceira 
lwra do cpa, e o Prophcta Jocl \ escrcv~u: 'Nos últi-
' mos dia~, disse Deus, eu derramarei do meu espírito 
' sobre toda a carne ; e nossos filhos e fllhas··propheti.-
' sarão; e;s mancebos terão visões ; e os anciãos hão 
' de sonh~tr. Farei ver _pro~igios no ~éu ~ e 'signaes na 
' terra, fogo, c vapor de fumo. O soh,converter-se-ha 
'em trevAs, e a lua em sangue, antes que chcgue ·o 
' dia glorioso do SenhOr. Isto succe,derá~, e será salvo 
'quem inyocar o 1wme ·de Jehovah ! ' 

f V m·.ões ele Israel, attendei as minhas palavras, !1 A 
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. Jesus de N azareth, approvado por. Deus, com virtudes, 
prodígios, e signaes, que o Senhor .obrou por elle ·no 
meio de , vós, como sabeis, depois de vos ser entre-
gue, por presciencia .e decreto divino, tirastes a vida, 
pregando-o em uma' cruz: mas Deús, rotas as trevas 
do inferno, resuscitou-o, porque as forças do mal não 
podia!TI prevalecer contra elle. David, a quem alludia 
quando disse : 'Via sempre o Senhor, diante de mim, 
'e á minha direita me esforçava para não succumbir, e 
' por esta causa se alegrou o meu coração, e a minha 
' língua se regosijou, p-ois a carne ha de repousar na es-
' perança, de que não deixarás à minha alma nos ,in-
' fernos, nem permi ttirás que o teu Santo No me pude-
' ça corrupção? Fizeste-me conhecer os caminhos da 
' vida, e lias de encher o meu espírito de jubilo, mos-
' trando-me a tua face ? ' 

' Irmãos ·posso affirma1-o, sem receio de res posta, 
o patriarcha David morreu e foi sepultado, está entre 
nós, e o seu tumulo póde vê"r-se ; é élaro, por tanto, 
que não fallou de si, mas ele um rei, do seu sangue, 
que Deus lhe affiançou para se assentar eternamente 
no seu throno. Viu no seu espírito a futura resmTei-
ção do Messias, que nem foi deixado nas trevas, nem 
u sua carne soffreu corrupção ; e todos nós somos tes-
temunhas, de que Jesus resurgiu pelo poder de Deus, 
e que exaltado pela dexlra elo Senhor, recebeu a pro- · 
messa do Espírito Santo, ·e a clerrtlmou sobre nós.' 

David não subiu ao céu, mas escreveu isto: 'O Se-
nhor disse ao meu. Senhor: assenta-te á minha mão 
direita, até que eu ponha os teus inimigos como .es-
cabello debaixo dos teus • pés ! ' · 

Ouvindo estas cousas os assistentes, compungidos, 
perguntaram a Pedro e aos Apostolos? ' O que have-

. mos de fazer, irmãos? ' · 
Era a luz d.a persuasão, eram os clarões desejados 

da evidencia, que os penetravam. ' 
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Pedro respondeu:, 'Fazei penitencia, baptisae-vo~ 
- re.m nome de Jesus Christo para a1cançardes ,a remis-

são dos peccados, e recebereis o dom do Espiri to San-
to,' Expondo-lhes depois , a promessa de serem cha-
mados P?r Deus, mesmo os que estão mais longe, ex-
horlou-os com tazões fortes, rogando-lhes que se sal-
vassem, separando-se d'aquella gGração perdida. 

Muitos creram nas palarras do Apostolo, e pedindo 
o baptismo, confessàram a Lei no,• a . . Só n' este dia, 
perto de tres mil pessoas se .converteram. ' 

Os que de coração c vontade se abraçavam com o 
Evangelho, conformando-se á sua doutrina, viviam uni-
dos, usando em commum dos bens, e ' 'endendo as fa-
z~ndas, quem as tinha, para distribuir pelos irmãos 
necessitados o producto. . 
. I-Iié}m orar ao Templo todos os dias, e partindo o 

pão pelas casas, tomavam as suas refeições, co1n re-
gosijo c frugalidade. 

Assim, pouco depois ela Ascensão de Christo, a fé. 
alargou lo&o as suas conquistas; e a eloquencia da ver-
. dade,' desatando-se dos labios quasi mudos. até então 
de rudes e indigentes pescadores, calou e c nfundiu 
a <ngulhósa sci-encia, e a perfida calumnia dos sober-
bos do'tltorcs da seita obstinada\ que domitfando a Ju-
déa na sua decadencia, lhe preparou as ultimas pro-
vações, e as mais crueis. 

O desprezo elas riquezas, a simpl1.cidade da alma, com-
parada por Jesus á. das pombas, e tão recommenclada 
por elle aos seus pastores, e o amor de Deus e do 
proximo, intimo, sincero e estremoso, constituíram, 
desde o principio, a força e a gloria das primeiras com-
munidades cnristãs, tornando-as documentos vivos da 
santidade e per(eição da lei. A constanoia e o 'ardor, 
com que attestaram a sua fé, e a firme esperança com 
que invóca-yam a Christo nos cárceres, nos circos, dian-
te de todos os poderes, e no meio cle todos ós tórmen-
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tos. Nunca espectaculo similhante será uçlmirado pe-
los homens! Esta innocencia de costumes, que junta á 
ardente devoção elevava o espírito á patria celeste, e 
fazia reputar a terra como um logar de desterro, e o 
mundo como um precipício continuado e perigoso, foi 
o mais sublime e formoso de todos os triumphos al-
cançados pela lei da graça. 

O exemplo confirmou o preceito; e do centro da 
sociedade corrompida, e da idolatria contaminada e 

• viciosa, a idéa moral, e a· crença de um Deus unico, 
misericordioso, e ot.mipotente, ergueram-se como de-
visa do porvir, e conforto das almas puras, que a in-
certeza e a duvida desconsolavam. 

Que importa a maldade pertinaz dos phariseus, ou 
a cegueira voluntaria dos pagãos, seus verdadeiros se-
nhores? · 

Se os primeiros, não podendo negar os prodígios,· 
que immensas leslerunnhas affirma vam, os a ttrihuiam 
a obras magicas, e sustentavam que Jesus, podero.so 
em milagres e palavras, illudia o povo, servindo, não 
o Deus de I~rael, mas o esp·irrto das trevas, não veiu 
o castigo da raça descrente, não sobraram as ruinas 
fumegantes de Jerusalem, ainda nos dias da geração 
que ouvira a ti·emenda prophecia do Redemptor no 
caminho do Golgotha, para convencer depressa e a 
preço de lagrimas os menos credulos, levantando-se 
a· evidencia, como o sof, e brilhando sobre o U oi-
verso? . . · . 

Se os segundos, escr;avos çl.os deleites, para ne-
garem o conhecimento de um só Deus ador<.lVam. de 
joelhos a la·scivia de Venus, e os adullerios de Jupi-
ter; ~e em nome da razão de Estado e dos intetes,-
ses sacerdotaes da idolatria ensaHguentaram os patí-
bulos, e até os paços imperiaes de Cesar, pouco taT-
dou que soasse a hora da queda pa'ra esses cultos ab-
surdos, que julgavam enganar a sua agonia, app.ellan-
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do pant os SJlpplicios e rigores, pedindo á violencia, e 
ao ferro e fogo uma victoria impossível contra a liber-
dade de consciencia, contra a persuasão e a verdade! 

A força das trevas não prevaleceu. A luz da moral, 
accesa por Christo para servir ele pharol ás sociedades 
novas, nunca mais se apagou. . 

No meio do temporaJ ·clesf~ito que levantam as on-
das dos barbaros, cujo estrepito resoa de um extremo 
da terra ao outro, sobresaltando até as meditações elos 
solitarios co.ntemplalivos, refugiados no deserto para ~ 
melhor se abraçarem com a sua cruz, e esquecerem 
o mundo, e as suas tribulações, · a doutrina prégada 
pelos Apostolos, consoladóra e espiritual, ·encerrava o 
unico bàlsamo, que podia suavisar as feridas, por on~ 
de fugia banhada em rios de sangue• a alma d' esse 

.granel~ impcrio desmembrado, cuja herança disputa-
vam nas Jhtalhas os regulas e os soldados á frente de 
hordas rm1ticas e destemidas. 

E quando a ullima vaga de invasores, encapelando-
se mais alta, e destru indo tudo no seu ímpeto, levou 

. de rojo comsigo a purpura e o diadema ludibriado 
dos successores de Augusto e de Tib_erio, a cruz de 
Christo, erguida sobre as ruínas, apontou aos 1homens 
o porto da. salvação, a que ' devtam aéolher-se, se que-
r iam escanar aos estragos do s~gundo diluvio ! ' 

~is o qpe nos. mostram, em. quadros toca~los ~le vi-
vo mteres~e, e fecundos em !Içdes e e penencws os 
successos, que se desenlaçam desde a Paixão de Chris-
to até ao grande seculo, em que o Imperio, curvando 
o joelho, 1eu a paz á Igreja, e d'ahi até, ás epochas, 
em que o mundo acaba ele se reconstvuiD e organisar. 

A historia religiosa é a historia elos progressos do 
espírito c da consciencia das nações n' esses rerno~os 
tempos. 



CAPITULO QUINTO. 

NOTICUS ~ TllADIÇÔES. 

Erant autem perseverantes in docll'ina 
Apostolorum, et communicatione frac- _ 
tionis panis et orationibus. 

Ac·t•us APOST. CAI'.'Il, v. 42. 

ANTES de abrirmos a gloriosa cpocha das provações 
da lgreja paciente nos tempos, em que os Martyres e 
Confessores deram testemunho da, fé, enobrecendo a 
terra com os exemplos da sua doutrina, e converten-
do . os proprios perseguidores pelo espectaculo heroico 
da sua coostancia, cumpre-nos encerrar a historia ·da 
missão divina de Jesus, offerecendo em abreviado pai-
nel, as . noticias, que podem avivar as pbysionomias de 
algumas das santas ·figuras, que nos · apparecem nas ad-
miravcis sceoas do Evangelho, sem comtudo perten- . 
corem ao Apostolado. 

Poueas sobreviveram ao lapso dos seculos, porém 
assim mesmo gastas, e quasi apagadas, essas tradições 
merecem ser colligidas. Sente-se vivo desejo de acom-
panhar ao termo da sua carreira mortal os sinceros 
crentes, que assistiram á paixão e á gloria do Mestre, 
e ainda nos derradeiros alentos da vida, desprezando 
tormentos e dores, suspiravam com saudade pela pa-
tria immo.rtal, aonde, segundo a sua palavra, espera-
vam alcançJJr a beatitude, participando elos premi os 
affiançados aos justos e fieis. · 

No~aveis, por diversa causa, os sacerdotes, os prín-
cipes, os magistrados e os sequazes, ,que promoveram 
o doloroso sacrificio do ~olgotha, ou tomaram parte 
n' elle, tambem chamam sobre· si a curiosidade; e se-



guindo-os com os olhos, 'procura-se o. seu castigo no 
proximo futuro, que a justiça do Altíssimo lhes desi-
gnou , e elles desafiaram. 

Caiphaz, Herodes, Pilatos, e a criminosa e endure-
cida seita dos phariseus, u,ns por culpada timidez, ou 
inclifferença, ,outros por malevolo e implacavel ciume, 
gravaram em seus nomes a nodoa eterna do maior dos 
cnrncs . 

Caminhando para o Calvario, Christo assignálou com 
o seu precioso sangue a estrada de ruínas, por ~nde 
havia. de entrar depois a ferro e fogõ a ira do ·Senhor, 
abrazando Jerusalem até ás e;tranhas; e servindo-se 
das armas esttangeiras de Roma, e da espada de Ti-
to, . suscitou os inst\umentos da sua cholera ainda nos 
dias da geraçüo corrompida, qüe pedia a Poncio a mor-
te dó J u~to, acceitando para si e para seus filhos a 
tremenda herança elo deicidio ! · 

Entre ?S suaves e sublimes figuras, que · as Memo-
rias Evanpelhicas ape_n~s. descobrem de relance, : da 
Mãe de Jfsus é a pnme1ra, que a nossa yeneraçao e 
O nosso qtlto procuram CO!ll extremo, depois de COll-
summado diante da sua :v ista o holocausto do, Messias. 

Trespa~sado de fundos 'golpes, aquelle coraçãp tão fi-
no no affe,pto, e tão sublim~ na~ virtudes, gotejàndo em 
lagrimas todo o sangue da sua alma, qlie os tratos \esgo-
taram das veias do Redemptor, como _supportou ó, s~
crificio, e até á hora, em que _dei ou a t~rra para gosar 
a celeste morada, de que maneira existiu, .acceitar:tdo 
& cruel separação de um Filho amado? 

Na sua humildade, cheia de graça, rodeada, como 
consoladora e luz de esperança, de t'ottàs os po_bres e 
infelizes, 

1

que o mundo desamparava,' ass gura-nos a 
tradição, que foi para os home~s na \erra a mesma 
estrella protectora, que os affiictos'invocam hoje no pa-
raizo, corp.o intercessora corppadeciQ.a dos infortunios, 
que nt!ri~ulam o dest.erto da yida. ' 

' I 



Mais venturosos, os pnmen·os chris ãos gosaram 
da presença, e benigna influencia da Esposa do Es-
pírito Santo. Os Apostolos tiraram da vista d' aquella, 
que padeceu tanto sem se queixar, a força necessaria 
para arrostarem animosos com as tempestades e crue-
zas do mundo. Os desgraçados acharam n' ella confor-
to e refugio. Os convertidos, pegando na sua cru.z, c 
seguindo a de Christo, tinham na 1\lãe de Deus o 
exemplo de todas a!'i perfeições; e por · elle se confir-
mavam na abnegação, e na perseverança. 

Um escriptor do quinto scculo, S: Cyrillo de Ale-
xandria, celebrando os louvores da Virgem dá-nos exa-
cta idéa do grande respeito, que os christãos lhe tri-
butaram sempre. 

Tratando das prerogativas de Maria, o eloqnente dou-
tor eleva-se, e exclama, ardendo em enthusiasmo: 'Sal-
, vc, Maria, Mãe de Deus, thesouro precioso do uni-
' ~erso, luz eterna, e puríssima corôa de virgindade, sce-
'· ptro da lei da graça ! ... Salve tu, que trouxeste nas 
'castas entranhas o Immenso e o Incomprehensivel! ... 
' por amor de ti a Santíssima Trindade foi glorificada 
'e a cruz de Redemptor se cxal ~ou em toda a terra ! 
'Salve, triumpho glorioso dos céus, jubilo dos anjos, 
' e terror dos inferno~. . . venceste o tentador, mos-
' trando ás creaturas, apezar da culpa, as portas do 
'paraizo, abertas para ·recebei-as! Por ti reina o co-
' nhecimento da verdade sobre as rui nas da idolatria; 
' os fieis são regenerados com o baptismo, as nações 
'do mundo arrependem-se e choram penitentes os seus 
'erros! ... Por ti, o Filh'o Unigenito de Deus, facho· 
' do mundo, illuminou os que jaziam debaixo das ire-
' vas da morte ... Quem poderá ·louvar-te dignamente, 
'Mãe incomparavel, Vir:gem puríssima?' ( 1) 

(I) Div. Cyril. Tom. V, 1). II. p. 380; item cone. Tom. 
IU, png. 589, apud Alb. l~utlrr. 'lltlm. I , pag . 369. 

/ 

• 
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S. Dionizio Areopagita; escriptor do primeiro secu-
lo, nu carta que se lhe attribue, dirigida a seu mes-
tre S. Paulo, refere-nos o que experimentou, quando 
poz ·os olhos na Virgem. · 

Eis as suas palavras, viva expressão dos sentimen-
tos: (2) 'Diante de Deus, confesso, que se não pode 
' perceber pelos homens aquella, que eu vi e contem-
' piei ... porque apenas João, alteza do Evangelho, me 
'levou á presença da Senhot'a, rodeou-me tão immen-
' so resplendor, foi tão copiosa a luz interior, e sobre-
' veiu-me tanta fragrancia de todas as cousas, que nem 
'o infeliz corpo, nem o meu espírito pôde soffrer os 
~ effei tos insignes de tão suprema ventura. Desfalleceu 
' o coração, ·e desfalleceu o animo, opprimidos com a 
: mag

1
estade de tanta gleria,. Deus que habitava na Vir-

' gem .me 1 é testemunha, que se a vossa doutrina me 
'não tive~1se ensinado, chegaria a crer que Maria era 
' o verdadeiro Deus ! ... ' 

Alguns1 a~ctores, citados por Macedo _na sua obra, 
Eva e Ave, accrescentam sem hesitar, que S. Dionysio, 
apenas se achou na presença da Virgem, cah · u em ter-
ra; sem s:entidos, e como morto, não podendo suppor-
tar os raios de tanta magestade, e o esplendqr da luz, 
que e cegava, o que elle mesmo._ parece' significar, quan-
do assevera, que na sua fraque'za corporea não Rude- •. 
ra soffier os effeitos d'aquella ~elicidade, desfallecen-
do-lhg o eoração e o · espírito, cleslumb1\ados, e op~ri
midos de tamanha gloria. 

Estas tradições, porém, não são mais do que noti-
cias, filhas de crenças, que devemos suppor sinceras, 
m~s que ~e nenhum modo obrigam. '' . . 

No mesmo caso está, a todos os respe1tos, a carta 
I \ . 

(2) · Dio ,nys. Areopag." ~pist. ad. Paulum a~ud Ferreolu~ 
de Maria, -~acedo-Eva e Ave Part. IT, cnp. IIXIV, pag. 
lí46. 
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atlribuida li Senhora, c que cerCos .escriptores 'dizem 
enviada directamente a Santo Ignacio Bispo c Mar-
tyr de Antiochia, na qual com palavras graves 9 ef-
ficazes a Mãe de Deus o exhortava a acreditar firme-
mente para tudo no Evangelista S. João, conforman-
do sempre a vida e os costumes pelo seu voto de Chris-
tão.' 

A mesma força tem a outra cpislola, que affirmam 
ter sido escripta á cidade de Messina, na qual, em pre-
mio de haver abraçado a Fé, a Senhora lhe promette 
a sua protecção perpetua, e lhe manda a sua benção. 

Florença gloriou-se muito tempo, tambem, de pos-
suir uma carta quasi ·similhante, em que a concisão 
dos termos não fica inferior em nada á brevidade das 
duas, que nolámos. . 

'Florença, amada de Deus, de Jesus meu Filho, e 
de mim, sustenta a Fé; insta com oraçõ.es; esforça.:.te 
com paciencia: porque assim alcançarás perduravel sau-
de diante do Senhor : ' 

A authenticidade de taes documentos foi ·sempre dis-
putada, e a crítica mais severa nunca duvidou repu-
.dial-os como invenções fabricadas em pia fraude. 

Se a.s transcrevemos foi por que se rios r~presentou 
que pintavam um dos aspectos religiosos da epocha, ex-
plicando talvez melhor o estado dos animos, do que lar-
gas e er.udi tas dissertações. 

O fervor dos homens e das povoações em se recom-: 
mendarem ll poderosa intercessão da, Virgem, e a idéa 
de suprefi!a consolação; que lhes inspira esperanças fun-
dadas em promessas apocriphas, ressumbram de todas 
as ficções, e desculpam-as de certo modo. , 

Os reinos c as cidades, invocando uma carta, ou uma 
palavra J.a Mãe de Deus, julgavam-se defendidas no 
presente, e olhavam para o futuro cõm mais- inteira 
confiança. 

N'aquelles tc11_1pos de transformação e de sobresalto 
TOliJO JI. 16 
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continuo era tão precaria a existencià, e -o dia de ama~ 
nhã vinha tão diverso ~o dia de hoje, que voltando-
se para o céu, e abraçando-se com a valiosa protecção . 
da Virgem, o coração obedecia aos impulsos naturaes, e 
t inha ao menos sobre as epochas mais recentes a gran-
de e inapreciavel felicid~de de poder suavisar os ma-
les quotidianos com o balsamo de crenças firmes ~ con-
soladoras. 

O.que as tradi,Ções dignas de conceito e seguras per-
mittem crer, é que depois da morte de Jesus, S. João 
Evangelista, fiel ás recommendações do lVIestre, nun-
ca mais se apartou da Virgem, morando em Jerusa-
lcm, até rebentar contra os christãos a cruel perse-
guição, decretada no anno' quarenta e quatro de Chris-
to, que a obrigou a retirar-se com os A postolos. 

A\pano Butler, com judiciosa crítica, rejeita a opi-
nião dos i!IUe sustentam, · que a Senhora se acolheu en-
tão a Epheso em companhia do filho adoptivo, e in-
siste, mosfrando que a Mãe de Deus, até ao seu ven-
t uroso transito, nunca se afastou da J udéa, ou das suas 
yisinhanç~s. 1 · 

· Uma d~s provas S. Paulo é quem a dâ estabele-
cendo a 1'imotheo, por Bispo de Epheso no pnn_o•de 
sessenta J quatro, e ·não ~Iludindo ·em nenhu'ma das 
cartas, qur lhe ~screve, á prese ça de ~·João na Dio-
cese, o que sena não só provayel, m_as natural, se o 
Apostolo residisse lá. \ \ 

Em todo o tempo, que se demorou nu terra, IVI,a-
ria não c~ssou de ser aquella ros(l,, nascida · em Jessé, 
e annunciada pelos prophetas CQmo alegri~ do mun-
do; e o aroma de tantas virtu~es e perf~~ções, enchen-
do tudo de pureza e· fragrancw, esfoRçava b. devoção 
e piedade dos verdadeiros discípulos ·de Je~us. • · 

Antes ele cerrar os olhos, a Senhora l)ão viu. cum-
pridas as terriyeis palavras de seu Fi lho 'sobre Jeru-
salem. ~, 
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' O seu cornção mavioso não teve de chorar · a dor 

e a amargura de infelizes mães, forçadas pelas angus-
tias de um cêrco sem misericordia a -amaldiçoar a fe-
cundidade das suas entranhas, seccando-se-lhe o leite 
tios peitos, e pendendo-lhes sem vida o tenro fructo 
dos castos amores! 

Mas ainda nos seus dias, se não assistiu ao castigo 
da cidade orgulhosa, viu florecer a promessa, e cres-
cer a se(\ra a tal ponto, que os ceifeiros difficultosa -
mente bastavam para a colher. 
· Em fim bateu a hora destinada para. a Mãe de Deus 
deixar a terra ; e a tradição refere-nos que um Anjo 
foi o nuncio dos decretos do Altiss-imo. 

Retirando-se á montanha de Sião, a curta distan-
cia dos paços arrÚinados dos p~incipes da s~a raça, e 
para o mesmo Cenaculo sobre o qual baixára o Espí-
rito Santo, Maria humilde e conforme com a vontade 
do Eterno, esperou ali o instante desejado de se unir 
para sempre ao Filho amado. 

A idade não murchou no seu rosto a formosura an-
gelica. Os annos, sem força_ contra ella, passaram 9ei-
xando-a bellá como antes. Assim o affirma S. Diony-
sio testemunha occular. da sua morte. 

Todas as graças a ornavam, e no tremendo lance, 
que faz gemer todas as creaturas, a serenidade, que 
resplandecia no seu semblante, commovia e assombrava 
ao mesmo passo. 

Os Apostolos, e m"uitos discípulos, congregados mi-
raculosamente para a derradeira despedida da .rainha 
dos Anjos, mal.podiam reprimir as lagrimas de sauda-
de, arrancadas por esta separação. De pé, ao lado do 
leito, contemplavam silenciosos e immove1s, a face da 
Virgem, notando comsigo mesmos quanto era Slil).I-
lhante nas feições a Jesus Christo (3). 

(3) Jesus inclinava um pouco a cabeça, o que o fazia pa-
. 16 * 



A posição, em que estava o corpo da Senhora, com 
<J cabeça inclinada, como seu Filho durante a ultima 
ceia, ainda tornava mais notavel a parecença. · . 

Depois de commungar interiormente com a sua al-
ma, a Senhora, correndo a vista pelos fieis que perse-
veravam com tanto valor no seu alfecto a Christo, e 
.que cl'abi a pouco o haviam de provar ainda mais, des-
prezando tudo, consolou-os com meigas palavras, e 

'1·efiexõe~ . dictadas por uma sabedoria sublime ;F e es-
tendéndo as mã@S sobre os discípulos .de seu Filho, 
que deixava orphãos do seu amor de .Mãe, elevou os 
olhos aos céus, que se abriram, descendo Jesus Chris-
to em uma nuvem luminosa para a receber nos con-
fins da eternidade. 

O seu 'rosto corou então com o íntimo ardor da sua. 
infi?i.ta ~1o:ação, e .despindo o involucro terre~tre, o 
espmto JUbiloso subm ao throno· de Deus, cahmdo o 
seu corpo em somno suave, e·repousando com sessen-
ta e um, ou sessenta e seis annos d-e idade, no anuo · 
798 de .~?ma, e Ji.n da. era vulgar. _ ~ . 
· Os dts(,~ipulos conduziram o corpo, rescendente de 
aro _mas, ~ coberto de u\ll véu . riq uissim:o, ~ tumulo, 
tra.nsformado em verdadeiro berço de fiôres ; :r Hero-
theu, prorunciando o pan'egyr~~o da Rainha dos An-
jos, pareqia inspirado, e fóra '1e si.. ~s lagrimas do 
tmditorio manava_m rapidas co~o as p~lavras de f?go 
do orador. Depois de .velarem tres, o'h quatro il-tas, 
orando so.bre o sepulchro, os Apostolos despedirani-se 
partindo eada um em busca da corôa do seu martyrio 
c da sua 1glorin. Mas antes, e quando ainda estavam 
reunido·s, 1S. Thomé, q!le era o ultimo 'que t!nha che-

. gado, e q 1e não assistira ao trànsito 1da Senhora, de-
.\ . \ 

. \ 
·recer mais baixo, e no rosto, sobre tudo lHl pa~te inferior d'el· 
le, pàrecia··se muito com sua Mãe. Niceph. Hist. Ecd. T. I, 
pag. t25 . 1 

I 
. I 



24.1 

sejoso de beijar pela derradeira vez as mãos á Mãe do 
Reclemplor, tanto pediu, e tantas supplicas amiudou, 
que vencidos cederam todos aos seus prantos, e levan-
taram a campa, que cerrava o jazigo. 

Apenas o logar se patenteou á vista, recuaram 'pas-
mados! 

O corpo nãó eslava lá, e sómenle se encontraram 
murchas as flôres, em que o haviam pousado, e fra-
grante de celeste perfume o alvo sudario de lin4o, em 
que fôra envolto. 

É a razão, porque nenhum reino, ou cidade se lou-
vou nunca de possuir a menor relíquia do corpo da 

, Virgem. A tradição da Igreja é constante em nos af..:. 
firmar, que o céu o chamou todo a si para o glorificar! 

Depois da Senhora, a figura que logo attrahe os 
·olhos com maior interesse, é o vulto affectuoso 'da 1\ia-
gdalena, da bella peccadora arrependida de Naim, que, 
debulhada em lagrima~, ajoelha aos pés de Christo, pe- · 
dindo:-lhe a saucle da alma, como origem de pureza e 
remissão. 

Maria era natural de Galiléa, e parece ba ver tirado 
o sobrenome da sua morada de 1\'lagdalum, situada nas 
margens do lago de Genesareth. 

-Desde o seu encontro com o Mestre em casa do Pha-
riseu, as palavras consoladoras e a promessa de espe-
rança, dadas por Jesus, penett·aram na sua alma, e er-
guendo-se perdoada, porque tinha amado muito, mos-
trou depois, que a nova Lei póde reduzir-se toda ao 
.amor, elevando-se o homem pelo coração ·mais facil-
mente a ver a luz divina, do que subiria nos arrojos 
do engenho, ou nos vôos do espírito; 

Desassombrada por Christo dos sele demouios que 
a vexavam, a l\'Iagdalena foi sempre fiel ao Senhor, 
que a salvára do poder das · trevas, e seguia-o por to-
da a parte. A . palavra de Jesus era o manná da sua 
alma; e o seu desejo ardente era ouvil-a sem cessar . 

• 
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Vêr o Mestre, escutai-o no meio das . turbas, que o 
rodeavam, exaltar-se com a admiração que o applau-
dia no caminho, semeiar-lhe as llôres do seu vivo e. 
puro affecto, eis a idéa e a occupação constante de 
Mar!ia. 

Nas aff~ontas, ou no triumpho, não faltou para to-
mar sobre si a metade do ultrage,. ou para se compra-
zer na gloria alheia, como se fosse sua p.ropria ! · 

Ensinando em admiravcis parabol_as, (como só elle 
as podia conceber e deduzir) que o arrependimento 
ahr:e as portas do ·céu ao peccador, Jesus consagrou o 
preceito pelo exemplo, e acolhendo e~m misericordia 
a mulher perdida, levantou-a da baixeza da culpa, e 
pondo na sua miseria os olhos compassi-vos, fez reben-· 
tar uma fonte de graça ~a maior aridez do vicio-! 

Os1 Evangelhos calam-'se a respeito de Maria até ao 
grande a(ito da Redempção ; a vida· da peccadora de . 
Naim, vo~ada ao casto amor, ao saerificio de si mes-
ma, c á a~negação, esconde-se na humildade; e só tor-
nâ~os a encontrai-a na rua da am~·rgura, \com as fa-
ces mnundaclas de pranto, vendo Jesus descer do Pre-

. torio, e CllrTegar a sua cruz até ao Golgoth~! 
Fiel á dôr e á adversidade, como o tinh~ sido á 

palf.lvra e á doutrina, a M~gdaJena acompanhà\ o Mes-
tre 'pelo caminho das tristezas \ dos ;t._ormentos, como 
o havia seguido antes na entrada festiva de Jerusalem. 

Sobe . com elle a encQsta do C~lvario, e Qrccta nara 
o mundo a arvore da snlvação, hasteada a esperançn 
e a promessa da sociedade no,n, encosta-se á cruz, e 
n~o a despmpnra. . 

Quandq a hora nona soo_u· no meio, Aas trevas su-
bi tas e do espantoso tremor d,a nntureza; quando o ul-
timo suspjro do Messias, sopro de v r da e ·balado na 
montqnha, se alçou par11 ' regenerar o mundo, Maria 

· só se levarítov. dos pés da cruz para h.ir ~entnr-se de-
fronte do sepulchro, a_oncle jazia o corpo -de Jesus., 

I 
I' 
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A scena de ternura, _ que o Evangelho nos refere, 

quando o Christo, vencida a morte, surge das trevas, 
e entra radioso na vida, scena de pro(undo am~r, e 
de dedicação completa, abrindo-o todo, patenteia-nos 
os infinitos . thesouros, que encerrava· o coração da ar-
rependida 1 peccadora de N aim ! _ 

O Mestre recompensa-a, apparecendo-lhe primeiro, 
que a qualquer outro dos seus discípulos, e com esta 
graça corrobora a palavra, que tinha pronunciado: 
A alma remida é muitas vezes a alma preferida! 
. Depois d'isto as memorias evangelicas, e os mo-
numentos autheJ.?ticos da Igreja, não tornam a fallar 
da Magdalena; mas a tradição accrescenta, que ella pas-
sou q resto dos dias junto da Virgem; e do Apostolo, 
seu filho adoptivo, penitente e saudosa do céu para 
onde tendia suspirando a sua alma enle.vada no ~stre
moso affecto, em que cifrava a viela inteira. 

A pia lenda, que a faz visitar a Provença, e escon-
der-se nas concavas penhas da gruta de Saint Beau-
me, é repelíicla por todos os críticos .judiciosos, pare-
cendo mais f~ndada a'opinião -dos que a levam a Ephe..: 
so, depois do transito da Virgem, e a dão por falleci-
da e ·sepultada ali, estando em companhia de S. João. 

A família de Lazaro não merece menos cuidado 
. pela affeiçãor com que Jesus a distinguiu, .e pelo mi- · 
lagre, que acordou o irmão de Martha do pezado som-
no da morte. 

Entretanto, por mais v.iva curiosidade, que excite, 
somos obrigados a satisfazel-a só com as raras noti-
cias, que sobrevivem, e essas mesmas controvertidas e 
disputadas. 

Sab-emos que Lazaro foi um dos moradores princi-
paes da aldeia de Bethania, situada a quinze estadios 
de Jerusalem, e que 'vivia abastado e celibatario na 
companhia ele duas irmãs Martha e Maria. 

S. Lucas, a primeira vez_ que descreve o· Senhor apo-
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sentando-se em Bethania, nuo cita Lazaro, nem mesmo 
declara o Jogar da scena; mas designa com individua-
ção·l\fartha e Maria, e demora-se a pintar o genio op-
posto, e o diverso modo de sentir das duas irmãs. 

O mendigo Lazaro, figura notavel de uma das pa-
rabolas do Salvador, reproduzida no capitulo XVI de 
S. Lucas, ou é uma entidade puramente ideal, segundo 
querem· muitos, ou quando se deseje dar pezo ás tra-
dições nada tinha que ver com Lazaro de Bethania. 

S. João é o unico . escriptor que nos refere o pro-
dígio da resurreição, omittido pelos outros Evangelis-
tas, silenciosos ácerca de muitos milagres mais; porque 
segundo advertem só mencionam alguns para estimulo 
e confortacão da Fé. 

Depois .de narrar extensamente a molestia e o fa-
lecimento de Lazaro, e de nos pintar a amizade de 
Christo, e o prodígio, que arranca o defuncto ao se-
pulchro, quebrando os poderosos vínculos da morte, 
S. João, e todos os Evangelhos calam-se, 'e não faliam 
mais de Lrrzaro, nem de suas Írmãs, deixandp-nos per-
manecer n~ ignorancia do Jogar e modo, por' gu~ sahi-
ram do desterro do mundo creaturas tão ac mtas ao 
divino 1\'Iest.re, e tão favorecidas dos bens da sú graç·a. 

Arimathéa, pequeno burgo do monte Ephraim, ap-
pellidado nas Escripturas Rama.\J!.amatl a'Í?n , e Sophim, 
c singular por ter sido o berço de propheta Samuef, 

. deu o sobrenome a José, varão jus o e temente a Deus, 
que encont:ramos no Senado judai~o, no Pretorio, e no 
Calvario, defendendo a causa de Jesus, em quanto vi-
vo, e honrando-o com' sepultura propria depois de 
morto. · 

1 
l<'ilho de paes limpos e abastados, pouco tempo re-

sidiu em Arimalhéa, proçurando logo a pop
1
ulosa Jc.,. 

rnsalem papa se esta~elecer com os commodos, que a 
sua riqueza lhe proporcionava_. ' 

O numero c valor das suas propriedades fizerám-o 
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incluir cedo nas listas do Sanhedi·in, (curiu, ou sena-
do da capital) com voto e conselho em todos os nego-
cios graves, e foi n'esta qualidade que elle compareceu 
em casa de Caiphaz, quando Jesus manietado foi condu-
zido á presença do Pontífice pelos satellites, que o tra-
ziam da morada de Anaz. O Evangelho, assegurando 
que José era bemfazejo, e fiel á crença de seus paes, 
dá idéa da .bondade do seu coração, propenso á timi-
dnz, mas incapaz de 'transigir com a maldade, ou de 
desculpar o crime. . 
. O receio dos Judeus tinha-o impedido de manifes-

tar publicamente a sua dedicação a Jesus, e a devo-
ção que consagrou á doutrina ensinada pelo Mestre; 
mas, batendo a hora de prestar testemunho á justiça 
e á innocencia, encontrai-o-hemos firme e decidido, 
calcando temores e conveniencias aos pés, e repellindo 
a opinião iniqna da facção cruel, que se manchou con1 
o sangue do Messias. 

No Prelorio de Pilatos, requerendo-lhe para des-· 
pregar da cruz o corpo de Cbristo, e o sepultar á sua 
CU?la, vemol-o descobrir o seu amor e a sua crença 
diante d9s perseguidores, expondo-se resoluto aos pc-
1'-Ígos, e aos odios. -

Finalmente, no Golgotha, vamos achai-o com a Vir-
gem Santíssima, S. João, Nicodemos, a Magdalena, e 
Maria de Cleophas, prestando ao Senhor morto no pa-
tíbulo affrontoso, a veJ.ler~ção do seu respeito, e os es-
tremas proprios da amizade sincera e desassombrada. 

Os Santos Padres; tratando d' este passo, suspendem-
se para adm~rar a profundidade dos arcanos divinos. 
'Um Joseph recebe prim~lro nos braços o Menino 
Deus, nascido ·apenas, e outro Joseph, descravando-o, 
suppliciado, da arvore de salvação, sobe ao Golgotha 
para render piedoso as honras funebres áquelle, que 
-dentro de tres dias fará do sepulchro aberto o pedes-
tal da sua gloria!' 
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As noticias aúthenticas acabam t-.' este ado valoroso. 
Posta pelas mãos de Joseph a rocha sobre o .bocal do 
tumulo de Christo, os Evangelhos nunca mais o citam; e 
a curiosidade 6 forçada a contrahir-se ao estreito cam- . 
po·-das conjecturas, sem ter por onde se alongar . 

. _Probabilidades, c nada mais, eis a que tudo se li-
mita! 
. Joseph naturalmpnte uniu-se aos discípulos de Je-
sus; c as?Ístiu rio 'jardim das Oliveiras á• Ascensão. Re-
ceberia o Espi rito -Santo no Cenaculo? Traria aos Apos-
to! os· o producto dos seus bens vendidos para se dis-
tribuir pelos irmãos pobres, para viver e morrer em 
Jerusalem, fervoroso na pratica das· virtudes, e crente 
nas ' 'erdades da lei de Christo ? 

Algmis auctores, inclinados a fabwlns, admittiram 
a im)enção de uma supposta viagein de Joseph a In-
glaterra; 1e outros, não menos fuceis em abraçar o ma-

. ravilhoso, ajuntaram que os Judeus, depois da resur-
. reição .de Jesus, voltando ,contra o Senador de ' Ari-
mathéa a~ iras todas, o sacrific.aram ás furias elo mar 
em um.harco fragi lna companhia ele Lazà'ro, Magda-
leoa, c JWartha! O baixei milag:rosamente v-eiu apor-

• tar a Marlselha, e el'este p~nto é que Joseph_ ~f.asso~ á 
Grã-Brett:

1
1nha, aonde dep01s de prégar a rehg1ão, fal -

leceu em paz e santamente! ',\ 
O certp ó que a Igreja latina não \mencionai\ nos 

se~1s caléndarios, ou Martyrolog\os a S\ José de .ri-
math6a senão no pontificado de Xisto V; e ' só em '1 0.81l 
foi que Baroncus, . auc~orisado. pel;1 Santa Sé, collocou 
o seu nome, iuscre.Yendo-o como o primeiro entre os 
Santos m,emorados 'no dia 17 ele marçq. . 

·A Igreja de Glastenbury, fundada ~o ~cmpo elos an-
tigos bretões, contou a·s. Joseph de Anm~th~a como 
seu principal padroeiro depois da Virg(Nn. ·Eis a ori-

d
. ,,. 

gem de todas -as tra 1ções. -· • I , 
Nicod~mos, o 'discípulo .ele Cb,risto, que se Ul~I1U -a 

. \ 
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JÕseph de Arimuthéa para. sepultar o corpo do Mes-
sias, tinha pertencido antes á orgulhosa seita dos pha-
riseus, acompanhando-a na falsa ostentação de auste-
ridade, que era o seu timbre. 

Os correligionarios, notando-o por homem distincto · 
e de engenho apto para as subti lezas da interpretação 
theologica, dentro em pouco accumularam honras c 
louvores, a fim de lhe premiarem os merecimentos. 

Proclamado um dos mestres da Lei, e constiluido na 
cathegoria de Se;1ador, Nicodetnos presenciou os pri-
meiros milagres de Jesus, e abrindo o coração á verda-
de, creu na divindade do Redemptor. Foi para ·melhor 
se convencer, que elle veiri de noute procurar o Filho 
de 1\faria, e desviando as suspeitas encoberto com o 
véu das trevas, escutou da bôca de C.hristo· a exposi-
~uo da sublime doutrina; que vciu allumiar o mund o.· 

Depois de p1:ofundar a cxcellencia dos novos pre-
ceitos, e de se abraçar com a moral pura do Evaugc-
lho, o Senador c o Sabio de Israel conheceu a vaida-
de da sua escola, .c· o erro que n cegava, applicando-
se com fervor á pratica das máximas da rc,~elação . . 

Por temor dos Judeus abstinha-se de appareccr no 
meio dos discípulos de Jesus, e deixava de o seguir 
nas suas viagens, mas apezar de todo o seu resguardo 
apenas chegou a occasião mostrou-se fiel e dedicado. 

Quando os emissarios do Sumrho Sacerdote c dos 
escribas voltaram sem prender a Christo, allegando que 
a eloquencia do Mestre os tinha arrebatado, Nicode-
mos estranhou severamente aos phariseus o seu pro-
cedimento; e ouvindo-os queixar dos soldados, e affir-
mar que nem um só dos Senadores, ou dos cidadãos 
principaes acreditava nas palavras de Jesus, castigou a 
falsidade dos hypocritas, perguntando-lhes se a lei per-
mittia conderJl.na.r antes do accusado se defender? 

Mas aonde elle se declarou foi no Calvurio, depois 
elo supplicio! 
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A sua presença ao lado de Joseph denunciou-o aos 
Scribas como adepto do Galiléo, e desde então nunca 
m?i~ se encobriu, professando a verdadeira fé com pu-

. b!JcJdade, e recebendo o sacramento do baptismo, ad-
ministr~do pelos. Apostolos. 

· Ignora-se, porém, a epocha em que foi remido. Uns 
querem que tivesse sido antes da Paixão, outros su~
tentam que se baptisou depois do Espírito Santo bui-
xar sobre o Cenaculo. ' 

Os J udeus em vin§o<lnça depozeram-o da magistra-
tura, expulsaram- o da Synagoga, e não contentes ain-
da, obrigaram-o a desterrar-se da cidade. 

Niçodemos desprezou todas estas iras, e recolhendo-
se á casa de campo . de Gamaliel, seu parente, e dou-
tor da lei, ahi falleceu pacificamente, segund0 assegu-
ram' Santo Agostinho e Phocio. 

A Igreja latina venera a sua memoria no dia 3 de 
agosto, em que celebra tan1bem a de Santo Est<tJyão, e 
de Abibas, filho de Gamaliel. 

Longino, ou Longis merece~ igualmente a commc-
moração dos Fieis. Querem alguns, que seja o soldado 
o romano, ~ue para me~hor certificar a mort~ de Cbris-
to, lhe abnu o lado com a lança; e que sebdo teste-
munha dos prodígios, que a~signálaram o ultimo sus-
piro do ~a !vador, movido de Um cla11ã0 interior, excla-
mou contricto e convertido: '~m verdade que este ho-
mem err o filho de Deus!' \ \ \ 

Accrescentam os Actos dos San~os, da collecção dos 
Bollandislas, que Longi us, buscando os Apostolos, e in-
.st'ruido por clles, despiu as armas, e se retirou a Cc-
saréa da Capadocia, aonde fez vida solitarià e penitente · 
durante1 vinte e outo annos, attestando a divindade de 
Jesus, a,té que em 15 de março, conforme uns, ou em 2 
de dezembro, segundo outros, coroou com o martyrio 
os piedqsos extreinos de uma carreira consagrada á di-
fusão d? fé. 

r 



A esta vers,ão, como acaba de se expor, oppõe-sc 
comtudo Tillemont, contestando-lhe a auctoridadc . . 

Na sua opinião, e na de Baronius, o nome, e o mar-
tyrio de Longino pertencem ao centurião, que manda-
va os soldados. incumbidos da guarda do •corpo -yo Cal-
vario. Accresce que os gregos nunca admittiram o sol-
dado, que Bollandus aponta, fazendo existir dons in-
diyiduos do mesmo nome, ambos refugiados em Capa-
docia, c ambos · martyrisados ao mesmo tempo! 

Entretanto em um drama sacro, ou · Auto do IV se- \ 
cuJo intitulado 'Christo paciente,' attribuido a Apol-
linario, upparece o mesmo soldado, espantando-se de 
ver ·sahii· sa.ngue e agua do lado do Senhor, e repe-
tindo a exclamação sabida. O persopagem prostra-sé 
depois diante da Cruz, abraça-se com ella, e unge os 
olhos de sangue divino para se santificar. 

D' esta scena, observa Baillct, nasceu provavelmente 
a tradição de ter cegado Longino, e de recobrar a vista 
por obra e graça do sangue de Jesus. 

Nos A c tos de Bollandus, o' segundo Longio centu-
rião, designado por Pilatos para vigiar o Sepulchro 
de Christo, rejeita o dinheiro, que os Pon\ifices lhe 
oiTereciam, e para se confirmar inteiramente na dou-
trina da Redempção, deixa a milícia sem pedir ve-
nia a Poncio, refugiando-se na Capadocia com dous 
soldados, que seguem a sua sorte. 

·Ahi princ;ipia a prégar com os companheiros, até 
que os J adeus se decidem a ped'ir a Pilatos, que es-
creva ao Imperador, requerendo o castigo dos tres de-
sertores. O ouro e as stiggestões dos phariseus são at-
tendidos; e Tiberio manda castigar Longino e os seus 
com a pena de morte. Os_ satellites expédidos por Pi-
latos depressa os alcançam, e cortando-lhes a cabeça, 
tornam com este lugubré tropheu á presença do pro-
curador romano. · 

1~ escusado ajuntar, depois do que acima notámos, 



21>0 

que estes Actos, aos olhos da rigorosa crilica, são ti-
elos por suspeitos, e que muitos agiographos lhes ne-
gam a aulheoticidoade. 

Reduzem-se a confusas e arriscadas opiniões, que não 
omittimos, porque descjum.os que tudo se conheça, mas 
que não rccommendâmos como seguras, nem provaveis, 
por ser mais que duvidoso ·o conceito, a que tem jus. 

Resta-nos fallar ainda de tres figuras, que não po-
dem ficar esquecidas, ailles de passarmos a expôr a 
sorte dos perseguidores de Christo. 

A primeira é a d' aquelle camponez, que os J u·dcus 
encontraram recolhendo-se das fazendas, c que força-
ram a levar a cruz de Christo, c a ajudai-o a sup-
porlal-a. 

J ulga-sc que Simão fosse natural lo Cyrene, na 
Lybw, e a tradição, no pouco que nos conserva d' el-
le; afl1rma, que sendo bispo de Bostres na Arabia pa-
deceu pe/a fé, queio~~ado em uma fo~ueira pelos pa-
gãos. O segundo vulto não é menos digno de respeito. 

Quan4o Jesus, .exposto aos ludíbrios e affrootas dos 
soldados c da gentalha, sangrando por todos os mem-
bros, arrastava o madeiro da cruz, caminliando para 
o Calvario, entre as turbas enfurecidas, no meio do 
tropel de feras, que os tormentos da inno~encia rego-
sijavam, appareceu m-p coraçã condoído, que o espe-
ctaculo de tamanho infortunio\ commoveu, e que por 
um rasgp nobre se exaltou. . 1 

\ 

Uma santa mulher ensinou a caridade a· Jerusa-
lem! 

Vendo o suor e o sangue, que innundavam as faces 
do Salvador, sem temer a fereza dos Judeus, rompe 
firme pelo meio d'elles, e vem offerecer a Ohristo um 
pano o de linho, em que enxugue o rosto, ·satisfeita 
de lhe plinorar a dor, e por mostrar \que um braço 
val.cdor podia estender-se. aio da áquelle, que todos 
desampqravam. · 



2tit 

Esta acção de ternura foi-lhe coritada no céu; c o 
Mestre que dizia abençoado de Deus todo o qu.P désse 
um copo d'agua ao mais pequeno dos seus pobres, não 
podia esquecer-se de premiar logo ali este ·amoroso 
extremo. 

Proximo a deixar a terra, quiz que ficasse a sua 
imagem n' aquelle lenço, e que estampadas no san-
gue da amargura as suas feições servissem de me-
moria e recompensa á nlma piedosa, que sabia aõ en-
con~ro da affiicção para a mitigar. · . 

E o que significa, segundo a interpretação dos sa-
bios, a -pnl:lvra Veronica, formada das dous vocabu-
los, latino e grego, vera icon, ' verdadeira imagem,' 
ou como outros sustentam dos · dous termos gregos 
ieron-ikos 'santa similhança.' 

D'elles tomou o nome a matrona de Jcrusnlem, c 
por ellcs a fez conhecida em todo o universo a tra-
dição. Ha 1ezenove seculos, que o mundo christão re-
. cordando o doloroso drama do Golgotha, sempre avi-
va a par d' elle o yulto compassivo da humilde mu-
lher, grande de espírito, que se inclinou diapte da des-
graça que passava coroada de espinhos, olferecendo ao 
seu Deus os thesouros de amor e miscricordia, -que en-
cerra a sua lei.! 

A ultima figura não se liga tão de perto com as 
scen~s evangelicas,. mas nem por isso deve omittir-
sc. E a de Abgaro, rei da A.sia, que nascido poucos 
annos antes de Jesus, votou ao Mestre a mais sincera 
dedicação, e estando longe creu no seu poder, em quan-
to os obsecados filhos da Judéa, nem com o testemunho · 
dos prodígios se convenciam. 

As n0ticias, que ha d'este príncipe, · encontram.-se 
quasi todas nos documentos armenios. 

Pouco informados das cousas do Oriente, os escri-
ptores latinos, ignorando a língua e. os costumes, mal 
esboçam de relance os lineamentos dos physionomins 



notavcis; e o poderoso paciGcador do impcrio persa, 
e Senh.or da Arrnenia, a custo alcança d.' elles menção 
incompleta. ·E todavia Abgaro é dos monarchas mais 
dignos de boa memoria! 

l'ilho de Arsham, que substituiu no tbrono a Ti-
granes seu irmão, grangeou pelas virtudes e sabedoria 
o appellido de Ar'afcair, qu~ em armenio signi.fica o 
homem por excellencia. D' este epi theto, desfigurado 
p~1os gregos, é que é formado por corrupção o nome 
de Ablrai1·, ou Abgaro, que lhe deram, e elle usou. 

As antigas lr<!.dições exaltam a S\.la formosura e es-
tatura heroica, celebrando as proezàs guerreiras da sua 
mocidade. 

Ainda menino perdeu seu pé!_e, e herdou o sceptro 
da 1\fesopotamia e das quatro Armenias, confirmado 
pelds romanos. Os primeiros feitos d'armas, que o il-
lustrarm1n foram contra Herocles, o Ascalonita, que ten-
tava obrigai-o a levantar-lhe estatuas nos Templos ao 
lado das de Augusto . 
. A d~fr_ota do rei dos J u~eus ~h amou ~obre o pr~n

C!pe asHlbco a attenção do 1mperw, e este sempre cm-
mentô 9u ·receioso, n~ principio quiz ve resisten-
cia ~o_nyosa co!llo tentativa para recobrar <\ indepen-
dencw. ' 

O pefigo era eminente, :e a meNor demora podia · 
attrahir calamidades irreparaveis. 

Tem~ndo que as legiões rorrlanas invadissem as suas 
fronteirrs, e que as victorias anteriores se convertes-
sem em revezes, Avakair resolve-se a partir para Ro-
ma, de~armando por este acto de confiança todas as 
suspeitas. · 1' · 

Durante os tres annos, que residiu na \capital do 
mundo, renovou a sua alliança com o imperio, e vol-
tando aps seus Estados, recebeu dô sucfessór de Cesar 
as maiores provas de estima e de . respeito. ' 

A sua chegada a Nisibe foi assignalada por gran-
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eles construcções ele utilidade publica; e os edificios 
sumptuosos que levantou depois, não concorreram me-
nos para apregoar a sua magnificencia. Fundada a no-
va cidade de Abgarshat na Mesopotamia, ~-oltou todos 
os cuidados para Edessa, e tendo-a reedificado e for-
talecido, transferiu para ella a séde da sua côrte. 

Nomeado arbitro para decidir a qual dos tres filhos 
de Arshavir, rei da Persia, devia caber a corôa, deu 
a sentença a favor do primogenito Artaces', e desviou 
assim da monarchia os sacrificios e as luctas das con-
tendas civis. _ 

Mas o Gdio ·de -IIerodes Antipater seguiu-o sempre, 
não perdendo occasião de o indispor com os romanos. 
Imputando-lhe falsamente as mesmas discordias, que 
elle acabava de applacar na Persia, e attribuindo-as ao 
plano de a desligar da amizade do lmperio, o prínci-
pe idumeu teceu a accusação mais adequada para mo-
ver a alma suspeitosa de Tiberio. 

Assim o julgou Abgaro, despachando logo o seu se-
cretario inti~no Ananey, e encarregando-o de expôr 
a. verdade a Marinus, governador da Palestina. 

Foi na volta de Jerusalem que o confidente do rei 
o inforrrÍou do que soubera ácerca de Jesus, que per-
corria n 'esse tempo a J u déa prégando e fazendo boas 
obras . 

. Espantou-se o monarcha, do que ouvia, e excla-
mou: 'Os prodígios, que me contas excedem as for-
ças humanas; só a divindade tem poder para resusci-
tar os mortos!' · 

Enfermo, e desconfiando dos remedios dos medicos 
para vencer a molestia, occorreu-lhc-escrever a Christo 
a carta, que já mencionamos em outro capitulo; e os 
seus correios foram entregai-~ em Jerusalem, segundo 
os Evangelhos parecem indicar, quando asseveram que 
alguns. idolatras vieram procurar o Messias. 

· Depois da Ascensão do Redemptor, S. Thomé, um 
TOl\10 U. 17 
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dos doze Aj)ostolos;- enviou Thadeo a E dessa para cu-
rar e ensinar Abgaro; e apeianclo-se o discípulo á por- · 
ta de um Judeu de raça illustre, chamado Tobias, de-
pressa correu a noticia da chegada por toda ·a ciclnde. 
Não se demorou o rei em o mandar chamar, e assim 
que o viu, levantou-se do throno, e cortejou-o á ma-
neira oriental, dizendo-lhe: 'Se ós discípulo de Jesus, 
não poderás curar-me?' 

Thadeo replicou: 'Se creres no filho de Deus a tua 
supplica será ouvida!' O príncipe respondeu : 'Creio 
n' elle, e no Padre, e por isso quiz marchar á frente 
do meu exercito para exterminar a nação, que o cru..; 
cificou.' 

Thadeo dou_trinou-o depois, e aos seus subditos, e 
impondo-lhe as mãos sarou-o, assim como a -Abdia, . 
um d,os senhores da sua côrte. 

Abgaro' e toda a cidade de Edessa acreditaram em 
Jesus Christo; os templos fecharam-se; os ídolos fo-
ram destruidos, e quando o rei falleceu em idade pro-

. vecta as lagrimas e ·saudades do povo te(ieram-lhe a 
corôa de ~ouv?res, que pediam as suas virtudes. 

É o qlfe d1z~m as reli!ções de Moysés de Chorena, 
um dos mais antigos fristoriadores Armeni f' Além 
das epistqlas do rei e de Jesus, o seu livro arnda en-
cerra um~t não menos curiosa, dirigida a Tiberio pelo 
monarcha asiatico, na qual se g:ueixa da crueld~de e 
perfidia 1os Judeus contra Jesu~. \ \ 

O impp·ador respondeu-lhe que estava na resolu-
ção · de os castigar em pessoa, mas os deleites ele Ca-
prea, e a morte at_alharam os s,eus pass·os, se na rea-
lidade o ~ssassino de Germanico tencÍof\lpu deveras to-
mar pret1~xto do deicidio, commettiJo em Jerusalem, 
para opprimir de todo ·e estancar a J'udéa _ 

_ Cumpre-nos agora apreciar a auctoriclade dos .do-
Y cumentos1 em que se funda ? noticia, qu'e demos, ex-

tremando as pias crenças das verdades provadas. 



O primeiro nuctor grego, que tratou de Abgaro, 
colligindo- informações, foi E usebio, o douto escriptor 
da PREPARAÇÃO EvANGELICA; extrahindo-ns dos ar.: 
chivos publicos de Eclessa. 

Nicephoro, Procopio, Baronio, Tillemont, e outros 
inclinaifi-se a admittir como authenticos os factos, que 
abreviamos, e a correspondencia, que lhes serve de 
fundamento; entretailto, não se deve clllar, que o Pon-
tífice Gelasio, no concilio de 4.94., rejeitou ,como apo-
crypba a c~rta de Jesus Christo a Abgaro. 

Curvando-nos, como catholicos, perante as decisões 
da Igreja, observaremos, comtudo, que a designação de 
apocrypha não envolve propriamente a idéa de falsida-
de; applicando-a ao · documento, de que nos occupâ.-
mos, a Igreja quiz fazer ver só, que não achava aucto-
ridade, nem razão sufficiente para o encorporar no li-

. vro das Santas Escripturas, ou para o juntar aos es-
criptos directament.e transmittidos pelos Apostolos. 

A Armenia persistiu sempre .n'esta lradição, e os 
gregos conservaram na bibliotheca de Constantinopla, 
até á tomada da cidad~ pelos turcos, o mnnuscripto 
syri.aco, yerdadeiro autographo das cartas, na opinião 
d'elles. 

1\'Ias já é tempo de entrarmos na ultima parte d'~ste 
capitulo, men~s consoladora, mas igualmente instructi-
va e necessana. 
_ Recolhendo as tradições, que ainda existem ácerca 

dog discípulos fieis de Christo, e dos confessóres da sua 
Lei, obrigámo-nos a desenhar tambem em breves tra-
ços o quadro do castigo, que tiveram na terra os seus 
principaes perseguidores. 

O sangue do Justo, cahindo sobre a cabeça de quem 
o derramou, não só lhes imprimiu a nodoa commum 
a toda a raça hebraica, mas expo17a errante e avilta-
da, durante seculos, aos ultrages das nnvões, que lhe 
venderam a preço d' ouro e de oppressões o triste di-

-17 • 
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reito de arrastar no meio d'ellas a sua n1isei·ia, fru-
cto da maldição. 

Nenhum dos juizes e accusadores de Christo aca-
bou tranquillo, ou deixou de expiar dolorosamente o 
seu, delicto. · 

'Pregado n'a cruz; a primeira supplica do Salvador 
ao eterno Pae foi pelos algozes, que o matavam, não 
sabendo o que faziam; porém a medida das miseri-
cordias estava esgotada, e a hora do rigor tinha ba-
tido. · 

:Maculada com o sangue dos ptophetas, que mais a 
chamaram aos caminhos do Senhor, Jerusalem veiu 
co.nsummar ao Golgotha o seu fatal destino; e d'esse 
dia em diante, desamparado, e entregue á soberba, á 
cubiça, e aos vícios e culpas, que o eorromperam, o 
Jlovo 1de Deus correu a largos . passos para o preci pi-
cio, até c4hir de todo e se perder na derradeira e me-
donha catastrophe .. 

Os instigadores, e os cumplices zelosos da morte de 
Jesus for~trl) os sacerdotes, os Pontífices, e1a seita im-
plac~vel dos phariseus. ·. .' 

A inveJa da sabedoria do Mestre, o ciume do con-
ceito e aqmiraçâo, que lhe grangeava no pov1o a. sua 
eloquenoi~, e os seus prodígios, e a par d'isto o. receio 
de que a luz da verdade, dev~sando\até ao fundo as 
trevas lhe· viesse descobrir a podridão das consciencias, 
que a bypocrisia disfarçava, fora\n os n\otivos, qub os 
incitaram para tudo pôrem em pratica, e de uma vez 
calarem a voz que os accusava, aff9gando na ignomínia 
do supplioio alfrontoso às sementes da doutrina, que 
nem as aves do céu, nem a aridez da rochas, nem os 
espinhos da terra tinham podido destruir. 

Para e7se fim urdiam ciladas c traições; com esse 
intuito teptava~ envolver o Messias n~ \fede de suas 
perguntas astuc10sas; e com a mesma mtenção amo-
tinaram o povo, e assalariavam satelli les e espias. 

I 
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Com a paixão e <?,rgullto proprios das theocracias 
avidas de poaer, e indiíferentes a qualquer escrupulo, 
vendo em Jesus o seu inimigo mais perigoso, assenta-
ram, que a necessidade commum pedia que morresse 
o homem para a nação não perecer l · 

Foi a sentença do Summo Sacerdote nos concilia-
bulos, e as imprecações theatraes, de que a revestiu 
em presenva do Messias, no alto do seu tribunal, ser-
viram só para a fazer mais odiosa. · 

N' este drama de perfidia e ferocidade Caiphaz ê 
um dos primeiros vultos ; a sua alma inexoravel do-
mina as hesitações e remorsos de todos, ao passo que 

. a sua vontade fria mede sem descorar a larga estrada 
. de injustiças, por onde tem de progredir. . 

Cabeça da poderosa facção, e mentor da seita rei-
nante lava as mãos no sangue, e co'nhecendo a inno-
cencia da victima, sacrificando .. a, applaude-se como de 
um rasgo digno da gloria dos 1\'lachabeus. 

Mas o seu triumpho, ephemero como sempre são os 
jubilos dos preversos, durou pouco. 

Dous annos depois . da Paixão, aborrecido dos J u-
deus pelos setts desregramentos e iniquidades, tornou-
se indigno do soberano sacerdocio, e levantou sobre 
si a aversão e o desprezo, que ha-via' concitado con-
tra o Salvador. 

Vindo a Jerusalem, no meio das acclamaçÕes popu-
lares, Vitcllio, governador da Syria, attendeu o povo 
d~scontenle, que lhe requeria a deposição do Pontífi-
ce, e cçmcedeu-lh'a sem difficuldade. 

Assim perdeu Caiphaz o cargo, sendo substituído 
por Jonathan, filho de Annaz. . 

:Este successo, occorrido no vigesimo segundo an-
no do reinado de Tiberio, e no consulado de Cestio-
Gallo e Servilio Gemino, feriu de insanavel golpe a 
soberba d<;> altivo magnate hebreu, e perturbando-lhe 
o espírito, foi de certo- a verdadeira causa da morte 



desastrosa, com que encerrou os seus dias, e que Ni-
cephoro cita sem a declarar. 

As ruínas do palacio de Caiphaz, ainda hoje se mos· 
tram aos peregrinos no monte Sion; Chateaubriand tam-
hem as visitou, e o seu pincel delicado, acertando as 
côres, representa-nos ao vivo em animado painel a tris-
teza e a profunda solidão do sitio! 

Herodes, Tctrarcha, nãõ viveu, . nem acabou mais 
ditoso. _ 

Nos braços incestuosos da mulher de seu irmão, e 
manchado com o sangue do Baptista, o remorso ve-
lou á sua cabeceita, envenenando-lhe os momentos de 
maior deleite. 

No silencio das noutes, é de crer que a grande voz 
do Precursor, sahindo das sombras do sepulchro, re-
soass~ mais terrível ainda, que nos tempos da sua mis-
são, quando annunciava as iras divinas. 

O castigo seguiu a culpa. Repudiando a esposa le~ 
gitima, recebeu no seu leito a mulher ad~ltera; mas 
as armas do rei d(}s arabes, que a offensa 1 de sua fllha 
estimulav~, tiraram depressa completa vingança da in-

. juria, fazendo experimentar constantes revezes ás tro-
pas do príncipe ascalonita. Encetada a carreira, um 
coração perdido não sabe aeter-se; e em Herodes a ul-
tima' iniquidade foi a maior. Quando 'a turba dos pha-
riseus anastou a Christo á sua presença por ordem de · ' 
Pilatos, t,eve na mão acudir pela innod~ncia, e desag-
gravar as leis. Em vez d'isso, resentido por não ter ar-

_rancado ílO Salvador uma só . palavra, e por não satis-
fazet: a curiosidade vendo obrar algum prodígio, es-
carneceu· da justiça, e tornou a remetter a victima 
para o Pretorio, cobm:ta de roupas brancas em signal 
de desprezo pela soberania do l\'Iessias! · 

A punição do segundo crime não tardou tambem. _ 
lnduzi~o por Herodias, cjósa· da dignidade real do 

irmão do 'fetrarcha resolveu dirigir-se a ~orna, pa .. 



2õ9 

ra requerer a corôa da Galiléa; porém, chegando quasi 
ao mesmo tempo um etpissario de Agrippa, e apresen-
tando as cartas, em que Herodes era accusado de tra-
tar occulto pacto com os Parlhos,- e de guardar nos 
arsenaes o armamento de setenta mil s_pldados, a ver-
dade, ou a destreza da · arguição, por tal modo o con-
fundiu, que não soube justifi~ar-se, e a política roma: 

·na, sempre rapida e desconfiada, não hesitou em o des-
pojar. ' . 

Desterrado para as Gallias com Herodias, que o não 
desamparou, ao cabo de um anno con~eguiu escapar-
se, .e refugiar-se nas Hespanhas, aonde pereceu mise:-
ravelmente; dizem uns que debaixo dos fios da espa-
da de alguns amotinÇ~dos, affirmam outros que finado 
de inconsolavel tristeza! 

A tradição aecrescenta ainda, que a filha de Hero-
dias, causa da morte de João Baptista, querendo pas-
sar a pé o· rio Si co ris, hoje Sigre, e fiando-se na du-
reza do gelo, em que o inverno tinha coalhado as aguas, 
não pôde suster-se, e submergindo-se, ~xpirou de af-
frontosa morte, não lhe sobrevivendo a mãe, teste-
munha desgraçada de tão maguado trance . 
. Em todo o caso, a declinação da fortuna, e a se-

veridade do exemplo, clamam 'bem alto· apregoando a 
justiça di vi na! 

Precipitado do poder c das grandezas, e feito alvo 
do ludibrio e irrisão dos subditos, que d'antes subju-
gava, pagou com pezada' pena os seus delictos; e nas 
affiictas insomnias, no meio dos terrores da consciencia 
atribulada, vendo erguer-se mil vezes, carregada de 
ameaças· a severa figura do Precursor, e a imagem do 
Homem Deus sacrificado á crueldade da plebe enfu-
recida, quantas não amaldiçoaria o seu triste destino?! 

Pilatos, cuja fraqueza conclemnava depois ele absol-
ver, terminou pelo suicídio (outra covardia!) os can-
sados dias, que o infortunio lhe semeou ele espinhos. 
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O tremendo stigma, cravado na sua fronte pela his-

toria, levantará contra elle a perpetua accusação dos 
seculos; e a lenta punição, em que gemeu, assim mes-
mo ainda parece pequeno castigo para o juiz infiel á 
lei o â verdade, e capaz de sacrificar a innocencia aos 
tractos e á morte, depois de a conhecer, e proclamar! 

Nasceu o mo~ivo principal da sua ruína da aversão 
que sempre teve aos Judeus, e do rigor, COIJl que os 
maltratava. 

Aproveitando uma reunião de Samaritanos, e figu-
rando-a sedição perigosa, o procurador do Imperio 
despediu a cavallaria romana contra ella, e uma car-:-
neficina espantosa coroou esta desapiedada expedição. 

O fumo do sangue, e as·Jagrimas dos povos chega-
ram á Syria, aonde mandava o consul• Vitelio; e sem 
dilatar o pleito,. ordenou este immediatamente a 'Pila-

r . 
tos, qul:l. s~ recolhesse a ·Roma para responder no tri-
bunal de F,esar . 

. E.ntranr_o na capita~ do munc~o, qu?tro annos de-
pois da Pmxão de Chnsto, Ponc10 saluu de lá pouco 
depois demittido do emprego, e desterrado para as Gal- • 
lias. 

Retirando-se então a Vienna, no Delphinado, a ~o
lidão, o drsespero, e· os remor~os, minando-IhJ as for-
ças, e torrando-Ih? .a vida inc~mmoda e tor'?entosa, 
acabaram de o deCidir; e um dw com as propnas mãos 
pôz term~ á sua agonia, digno emate \de uma e~_is
tencia fad~da a seryir de lição e de espatlto a todos os 
poderosos! 

• .. 
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NOTAS. 

NOTA A. 

A idolatria, annos depois já vacillava, abàlada 
pela persuasão d'esses missionarios pobres e hu~ 
mildes, que respondiam ao ultrage com a pacien-
cia, e ás offensas com o perdão.-PAG. 155. 

QuANDO o Filho de Deus veiu á terrn, ns trevas da 
idolatria cobriam. o mundo. 
. Exceptuando os Judeus, depositarias da lei divina, 
todos os povos adoravam os erros, as paixões, e as fra-
gilidades humanas, symbolisaclas nas falsas divindades 
dos diversos ritos . 

. Alguns adeptos aprendiam e ensinavam a crença de 
um Deus unico e omnipotente; mas a verdade não ou-
sava manifestar-se, e suspeita-se que parte cl' ella se es-
condia de si mesma nos profundos arcanos dos myste-
r ios e allegorias. · · 

O vulgo credulo só adorava o que a cubiça elos sa:. 
cerdocios, e a pompa dos Templos, interessavam em per-
petuar, que era o absurdo, e a superstição! 

Entre os erros moraes, que a sociedade applaudia, 
e as devoções monstruosas e estultas, que a política 
elos estados perfilhava, a consciencia procm>ava debal-
de a luz e a .regra ele uma vida ajustada. 1 

Os exemplos dos deuses, aponta,dos como · supremoll 
clispensadores elos benefiéios e castigos, eram o pre-
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gão ignominiôso do desenfreamento, que as lendas lhes 
attribuiam, e que o cinzel do esculptor, e a musa dos 
poetas não cessavam de reproduzir. 

Jupiter, Venus, Mercurio, e tantos outros, como o 
polytheismo os figurou, resumem nas suas aventuras 
e desvarios os vícios mais lodosos, e os crimes menos 
desculpaveis. 

O a_dulterio, o roubo, a vingança, a luxuria, e o 
desprezo de todos os respeitos e princípios, formam o 
1ecido da historia d' estes typos acabados de corru-

- pção e torpeza; e para se dobrar o joelho a taes ido-
los, e rodear de incensos e sacrificios os seus altares, 
era preciso que a humanidade tivesse baixado muito, 

:perdendo toda a memoria, e todo o sentimento das 
religiosas tradições elos primeiros patriarchas. 

D(ll adoração dos criminosos e deshonrados heroes 
da sua mythologia á adoração ainda ~ais rude dos 
auimaes, ~~os troncos, e das pedras, a distancia era 
menor do que se julga, e a theocracia, avida e disso-

- luta, depr~ssa descobriu o segredo de a ti,.~nspor. 
Quem chegasse a crer, que uma estatH-a s hida hon· 

tem das rr~ãos do esculptor encerrava um espírito ce-
l~ste e sublime, não podia ter duvida em tribt,tar de-
pois a me~ma veneração a'Os ~ocodilos sagrad'os, aos 
agouros, e ás mil imposturas que illaquiav~m a cre-
dulidade. \ 

Favorec.idos, pelos governos, e\ segurd.s da docilida-
de fanatic~t das multidões, os padres dos diversos ri--

. tos só cuidavam de fazer ·a religião pingue e rendo-
M, e cada vez trabalhavam mais em condensar a es-
turidão Ítjtellectual, indispensave\ ao exito das suas 
fabulas. ' ~ 

Os rompnos, cujas maximas foram sempre circüm-
!pectas, e ,que nada omjttiam para desfall~cer os ven-
cidos, e fortificar as suas conquistas, converteram em 
violencias e perseguições contra o christianismo a, to-
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lerancia mantida sempre para com todos Õs povos sub-
mettidos ao seu domínio. Abrindo as portas dos seus 
templos aos ídolos estrangeiros, e concedendo-lhe\ a 
fastuosa hospitalidade, de lhes nomear até sacerdotes e 
ministros, porque motivo separaram os Nazarenos d' esta 
regra absoluta? A razão política é quem o explica. Os 
deuses particulares das differentes nações e o seu cul-
to não feriam na esscncia, nem na fórma, o principio 
capital do seu poder. · 

Procediam da origem commum, e facilmente se con-
ciliavam com as divindades nacionaes. 

Não seriam de certo os ri tos de Isis, de Osiris, e 
de Anu:Ois, que derrubariam da ' sua cadeira o ponti-
ficado idolatra, absorvido pelos imperadores, e exer-
cido antes d'elles pela orgulhosa aristocracia, senhora 
do governo de Roma sob as apparencias da liberdade! 

A lei nova, fallando ao córação e á consciencia, ras-
gando ao mundo os illimitados horisontes da immor-
talidade, e ensinando que Deus era unico, e summa~ 
mente bom e justiceiro, igualava na eternidade o rei 
ao vassallo, o opulento ao desgraçado, e declarava ao 
mesmo tempo, que a medida por onde seriam julga-
das as acções não conhecia as distincções· humanas. 

Era mina~ pela base o edificio laboriosamente le-
vantado em muitos seculos, privando os magistrados 
e os dominadores da influencia religiosa, e da aureo-
la quasi divina, de que tanto careciam para entreter 
o seu poder á sombra d~s illusões. 

Eis a causa dos edictos de proscripção por um Ia-
do,- e da rapida propagação do Evangelho pelo outro! 

Os Cesares viram n'elle a revolução moral, e a cen-
sura publica das superstições e desatinos, de que se 
val iam para sopear as resistencias ; conheceram qu_e 
desvendados uma vez os olhos do povo, o desengano 
podia expol-os a graves perigos. . 

Os poderosos e opulentos receiavam as consequen-



• 
266 

cias de uma "' crença, que chamando a todos ÍrmãcJs 
em presença da summa grandeza de Deus, abolia· in-
direclamente as odiosas oppressões consuctudinarias. 

Os infelizes, emfim, vergados ao seu captiveiro de 
miserias, abençoavam a promessa, que lhes affiança v a 
o repouso e os jubilos da morada celeste, em premio 
dos rigores e violencias do mundo. 

Coincidencia nota vel! 
Nero, oppr.obrio da puryura imperial, foi tarnbem o 

.açoute ela crença 'e das virtudes dos primeiros chris-
tãos. 

Trajano e Plínio, dous philosophos, dous home.ns, 
que a índole e os estuqos inclinavam á clemencia, de-
pois de hesitarem um momento, decidem-se· a sustentar 
a repressão contra os discípulos dos A postolos, limi-
tandb-a apenas! 

Tacito.; firme"' nos seus juizop, e incapaz de disfar-
çar a voi austera, escrevendo sobre o incendio de Ro-

l 
ma, c 'ácyrca das suspeitas, qúe o imputavam ao filho 
de Agrippina, mostra ao mesmo passo a fãlsa e injus-
ta idéa, uue no seu tempo se fazia dos fi~is e da sua 
lei. \ 

'Para desviar de si as accnsações, diz Taaito, Ne-
' ro mandou punir com .suppl~cios cruelissi~o~ homens 
' de.testa:4os p~las suas mfamic}.s, e .vüJgarmente d~no
' mmado~ cbnstãos. Este nom~ vem-lhes do Chnsto, 
' que paé,leceu no · reinado cl_e Tlberio sob o poder de 
'Poncio Pilatos . Reprimida no principit>, a per~iciosa 
'superstição rebentou com maior ·vigor, não só na Ju-
' déa, foqo do mal, m.as em Roma, aonde sempre che-
' ga e s~ multiplica tudo o que a,s ,púxões inventam, 
'quer seja crueldade, quer seja depra'v.ação. Prenderam 
'lo~o alg;uns, ,que se· ~onfessara~ culpa~os} e P,elos de-
' po1men~os destes, wnumeravé1s outro~, meaos por 
'suspeitqs de haverem incendiado Roma, do que de 
'aborr~crr o geuerô humano. As a!frontas acomp~nha-
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'ram o seu castigo. Uns cosidos em pelles de féras, 
'eram lançados aos cães, que os dilaceravam; outros 
'foram cravados em cruzes; e a muitos queimaram-os 
'vivos; inflammando-lhes o corpo, ao anoutecer, -para 
'servirem de fachos. Nero abriu os seus jardins à es-
' te especfaculo, e juntou-lhe os jogos do circo, mis-
.' turando-se com a gentalha vestido de cocheiro, e 
' guiando um carro. D' este modo, ainda que ps chris-
' tãos fossem criminosos merecedores de asperrimas pe· 
'nas, susci~aram a compaixão, Sflndo sacrificados não á 
' publica utilidade, mas á crueza de um só.' (Tacit. Ann. 
XV, 44.) . 

Quaes eram estes delictos, que na opi_nião do his-
toriador latino auctorisavam os rigores? Que atten-
tado enorme commettiam os discípulos ' de Jesus, pré-
gando a exemplo do divino Mestre a caridade e o amor, 
o perdão das injurias e a penitencia, <r respeito das 
leis e do Soberano, e conformando a vida mais ajus-
tada e innoc~nte com as palavras? Esses missiona-
rios obedientes e soffredores, que morriam pela ver-
dade sem se queixar, e derramavam o sangue nos am-
phitheatros com serenidade, em que se tinham torna,. 
do réus, indignos de piedade? 

O seu crime reduzia-se . a pedir sub!Jlissos a mes-
ma liberdade de consciencia, que o polytheismo con-

. cedia a todos! 
Embora os romanos notassem aos christãos a sua 

aversão ao culto judaico, e os tratassem de seita des-
prezível, que pretendia construir uma crença singular 
no meio das outras nações, isso, ainda assjm, não ex-
plica as tyrannlas. 

Embora os christãos reprovassem· as superstições do-
mesticas, e os erros moraes das cidâdes e das pro-
víncias, em que habitavam, e recusassem adorar os 
deuses de Roma, do Imperio, e do U!liverso, o di-
reito, que invocavam para isso era igual, ao que fó~ 
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ra reconhecido antes d'elles pelos Cesares a diversos 
povos. . 

Romper com as fabulas, inventadas pelo paganis-
mo, e substituir-lhes a idéa pura e sublime do Ente 
Supremo, acaso devia reputar-se como acto que exce-
~esse os limites naturaes da consciencia e da opinião? 

É claro, pois, que os motivos da perseguição pren-
diam em causas inais reconditas, e que affectavam a 
índole e os interesses da conservação política. · 

Nero podia cevar a sua ferocidade n,os christãos, 
porque obedecia aos seus instinctos, e para <5s satisfa-
zer immolava as victimas que menos lagrimas e odios 
custavam. Mas Trajano e Plínio não estão no mesmo 
caso. 

A resposta do imperodor ás observações do gover-
nador .da Bithynia, a par de .bellos preceitos de justi-
ça, não ~cculta de todo o verdadeiro sentido da reac-
ção govel'·nativa. · 

Não é diclada por um inquisidor deshumano, que se 
deleitasse em alargar a rede das delações ; traçou-a um 
príncipe recto, mais votado á clemencia, do que ao ri:. 
gor, e softretudo desejoso de proteger a innopencia. Vê-
se, lendo--a, que Trajano preferia antes deixar impunes 
os criminosos1 do .que mandar unir iniquament~ os não 
culpados. 

Comtudo, salvas as formulas e garantias, que esta-
belece, o imperador não decret indultbs, nem pr~cla
ma a toterancia. Permi-tte que se proceda contra, os 
N azar.enos, e não se oppw ao castigo dos remissos e 
convictos.,. 

É certo que lhes era licito escolher1 entre a abjura-
ção, e a morte, entre a extrema vileza moral, e·a co-
rôa do martyrio·, que muitos anciavam; mas a mesma 
alternativa proposta .o que significava senão a flagran-
te excep~ão dos princípios adoptados p~ra com todas 
as crenç~s em geral? . ~ 
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O que se quiz, pol'lanlo, fO'i SU$lenlm' o culto do 
estado; e o crime dos christuos cons istia na censura 
declarada, e no desabrimento com qul:l ttnlavam as 
invenções absurdas, os ritos monstruosos c infames, 
as festas c cerelnon ias i nscnsalas, consagradas pela po-
lítica, estreitamente enlaçadas com o seu pensamento, ' 
c até certo ponto essenciaes á sua estab ilidade. 

O adio contTa o gcne1·o humano, que Tacito allrihue 
aos discipulps de. Jesus, concorda com a obstinação 
pertinaz, c digna de castigo, que Plínio lhes estranl1a . 

A maxima offensa dos fieis era menos a doutrina, 
que a negação pt.iblica e honrosa das superstições ido-
latras. 

Petcloar-lhes-hiam talvez a opinião silenciosa, mas 
a desobediencia manifesta não convinha relevar-se; se-
r ia eclipsar aos olhos de todos a magcstaqe do Irppe-
rio, a dignidade do culto nacional, c a veneração do 
principio theocratico, cujo cabeça era Cesar. Fôra ti-
rar ao throno ele Augusto o habil esteio, que o filho 
adoptivo do vencedor da Pharsalia soúbera firmar com 
dissimulação profunda, e que os s~us successores nunca 
se esqueceram de manter, já arrogando-se as honras 
divinas, já deslumbrando as multidões com o esplendor 
das pompas, ou com as calculadas in venções de prognos-
ticas e agouros, accommodados ás circumstancias. 

l\'las a· caducidade ·do polytheismo negava-se a todos 
os remedios 'empregados para lhe alongar n existen-
cia . A tentativa frustrada ele Juliano é a prova de ·que 
os seus dias estavam contados. 

Já no tempo de Cicero a incli!I'erença religiosa mi-
nava a sociedade, apressando a dissolução elos costu-
mes. Á fé rude, mas S"iocera dos antigos romanos, ti-
nha succedido o scepticismo espiritnoso, e a ironia ele-
gante dos philosophos e dos poetas, para os quaes· as 
creações·mythologicas não passavam de allegorias bri-
lhantes, ou de symbolos mais, ou menos transparen-

. r T0!\10 11. 18 
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tes. As metamorphoses de Ovidio, para quem as estu-
dar com attenção, não deixam duvida a tal respeito. 

Os mesmos sacerdotes zombavam em segredo das 
mascaradas sacras, em que se encontravam. Os que 
viam Julio Cesar, com as vestes de Pontífice Max i-
mo, ainda pallido e enfraquecido das devassidões da 
vespera, podiam porventura julgar serios esses ritos, 
em que figuravam ministros similhantes? 

o polytheismo; culto dos sentidos e das paixões, 
ficção mundana de interesses e fragilidades privilegia-
das, subsistiu, nilo das forças proprias, mas porque 
em todo o universo não reinavam as mesmas trevas. 

A Lei de lVIoysés; guardada pelos J~deus, fundava-
se no odio incutido desde o começo contra a idolatria, 
e levava os filhos de Israel a aborrecereni as nações 
pag~s, A'ugi9do. do seu contacto. 

Era umq let de exclusão, e não de absorpção. 
Os seus ereiltes, depositarias das promessas de Jeho-

vah, esperaymn o Redemptor promettido, e com o or- . 
gulho irremediavel, que os perdeu, imagin 4,_vam, que 
o Messias havia de baixar, cercado de legiões, para 
metter de~aixo do seu car o ''ictorioso os povos infieis, 
que os avassallavam. . 1 

O processo de Socrates mostta:..nos o qüe acontecia; 
quando a doutrina .philosophica ousa'và combater:. as 
idéas recebidas, e as ficções ahsu das dà religião do-
minante. \ 

Quando appareceu a fé cbristà, a atheis\no de uns, 
o desalento e incertezas de outros, e a corrupção in-
sana,el de rodas as classes, quasi que tinham demoli-
do os verd~deiros alicerces do paganismo.' 

A par do.s deuses torpes e devassos do Olympo gre-
go, e das invenções monstruosas das theogonias estran-
geiras, Roma, a séde do universo, adorava, como\ en-
tes divinos f sublimes os tyrannos, opprobrio da hu~ 
manidade, cfue haviam deshonrado a purpura! 

1 

\ 



271 

Os appetites desordenados não conheciam limite. Os 
vicias ignobei~ e os deleites não paravam diante de ne-
nhuma consideração. A sede de gosar, e de gosar de-
pressa, ardia no coração das gerações, que viram us 
infamias de Tiberio, e os delírios de Nero. 

Discutia-se tudo, e não se acreditava causa alguma. 
O tumulo para os mais doutos era o termo da carreira 
mortal, e além d' elle não admittiam que existisse na-
da. A vida significava o deleite, a morte o somno! 

Para o povo os terrores do Tartaro, e as illusões 
dos Illysios! Para o povo as fadigas e o trabalho, a 
escravidão, a miseri.a, ~ o desterro perpetuo de todas 
as commodidades e consolações! 

Á plebe romana, temeroso acervo de libertos, de 
clientes, e de proJetarias famintos, distribuíam-se os 
trigos da Sicília, e offereciam-se os jogos do circo e 
as scenas do iheatro. 

As outras populações, que gemessem embora! Per-
tenciam aos officiaes do fisco, á avareza dos governa-
dores, e á oppressão dos nobres, que as disfructavam. 

_Eis a razão, porque o christianismo se dilatou em 
pouco tempo, e já nos dias de Tertuliano invadia as 
curias, os Senados, e Dté os paços imperiaes. 

Os indigentes c afllictos abraçavam-se com a doce 
esperança, que os consolava em nome de-um Deus de 
misericordia, e abençoavam o amor e a caridade de 
uma religião, que chama irmãos a todos, querendo que 
o rico se compadeça e reparta com o pobre. 

Os espi.ritos eminentes como Origenes, Tertuliano 
e Agostinho, assustados com a escuridão, em que viam 
abysmar a- intelligencia, saudaram com jubilo a for-
mosa aurora da nova Lei, que resplandecia com a luz 
da gloria celeste sobre as fronte~ r as, aonde o paganis-
mo collocava o silencio e a immobilidade do materia-
lismo d~ Epicuro. 

No meio do desmoronamento das ·idéas e das cou-
18 ~ 
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sas, perdidas as crenças, di~putádos todos os princi-
pias, e vacillanle a fé e a persuasão, o qu~ resta v a 
para conforto r o animo, e regrar 'U vida? 

Nenhuma dns seitns e escolas do paganismo guia-
va lt doutrina moral da expiação, e dn justiç.a eterna. 
, Se alguem .a ,antevia era confusamente, e com a re-
flexão propria .. 

O povo ignoráva•a; porque a religião, que lhé ensi-
navam só fnllava da tristeza e das trevas elos limbos, 
morada das sombras. Os tormentos do Tartaro eram 
apenns para os inimigos dos deuses~ assim como a fe-
licidade carnal dos lllysios Só premiava os seus devo-. 
tos e predilectos. 

Tetniam•sc as falsas divindades, porque, dispensan-
do o bem e o mal, tinham nas mãos a vingnnça; mas 
d' ahi do menor presentimento da resurreição futuru) 
da união h ~~at ifica, e da perenne e clara visão do es-
plendor de Deus, hia tamanha distancia, que mais su-
,blimes engenhos nunca a souberam atravessar. 

O culto \~agão não era doutrinaria; o sncerd. oc}o foi 
sempre mu~o. Todos os seus conhecimentos &_e redu-
ziam a estudar as ceremonias, que huvja de fn'zer nos 
sacrificios, a designar aS 'ictimas adequadas; a re-
petir cem vezes as mesmas 1fOrríi\ulas. 1 

Entregues a si, os idolatras ti'ruvam a sua insttuc-
ção espiritual dos mythos e fabul~s, das tradições po-
pulares, e das sensações despertaélas pel ~ espectaculo 
fastuoso da1 pompas religiosas. 

Estas, especialmente entre os gregos, inspiravam de 
certo o gos·~o e o amor das artes, e o sentimenLo do 
helio, mas IljãO podiam arrebatar a almà, elevando-a pe-
,lo enthusia9mo e pelo recôlhimef)to inte!·ior. I 

Que devqção haviam de produzir aquelles ritos, que, 
.manchados ~e spngue humano, até admittiarn as sc\ nas 
mais lubricqs par~ c0lnmemorar os dias festivos de cer-
tas di vinda4es? . 



273 

Depois da batalha naval de Salamina a Grecia não 
se envergonhou de immolar a Dacho trcs prisioneiros 
persas! · 

Em R9ma, Octavio, depois ela tomada ele J>erusa 
sacrificou a Julio Cesar, deificado, tresentos habi tan-
tes da cidade captiva! , 
, A Astarté elos Phelistinos e Phenicios, a deusa 1\{a-

xima dos Assyrios . em .Hierapolis, a Ana il is dos Ar-
menios, c a Mylita dos Babylonios; abriam os seus 

- templos á prostituição das donzellris e das mulheres 
votadas ao seu serviço. 

Em Chypre, na Sicília, e no celebre templo de V e-
nus do monte Erix, os gregos, imitando as devassi-
dões do Oriente, repetiam as mesmas scenas. 

Em Coryntho, no templo de Aphrodite, subiam a 
mi l as prostitutas sustentadas ·a expensas do culto com 
o titulo de hierudulas. 

Quando uma religião...., san Li fica d' estç modo o vicio, 
e o converte em tributo de ven cração, o que h a a 
esperar da sua influencia social? 

É o motivo, por que os sacerdotes, os opulentos re-
saciados de deleites, e os políticos empenharam todas 
<~s forças para aniquilar o Christianismo. 

Lei austera c espiritual, Lei de penitencia e de 
virtude, as infamias elo paganismo excitavam o rigor 
elas suas censuras. A voz eloquentc dos ministros da 
verdade clamava bem alto, que arruella estrada de flo-
res era o caminho da perdição, e lJUC os homens e os 
estados, -affogados nos limos· da depravação, cuhirium 
sem remedio, e· para nunca mais se levantar! 



NOTA B. 

As seíla's orgulho~as e mundanas viram de re-
pente desmascarado o sophísma que as entreti-
nha ; as ostentações descobriram o seu nada; e 
então appareceu como principio e fim de todas, a 
soberba em umas, o deleite em outras, o erro e o 
scepticismo em 1J!Uitas.-fAa. 155~ 

NA epocha em que Jesus veiu trazer a luz no mun.., 
do, os Judeus achavam.,se em co~pleta dissoluçãQ mo~ 
ral, política e religiosa. · 

Pará torpar isto bem · sensível juntaremos ainda al-
gumas reflexões, ao que já escrevemos em diversos ca~ 
pitulos da pres~nte obra. 

Fieis ao culto de seus paes, na granel-e maioria, os 
filhos de Is11~e~ tinham perd_ido .. co_mtudo, a \percepç~Q 
clara de es~mto ~a .sua Le1, segumdo de pre{ereucia 
a letra morta, e gmandoJ.:se pelos . commentanos dos 
doutores. 

O oclio ã servidão, e a in:í'paci ncia causada pelo de-
testado jugq dos romanos, inclinavam-os a forçar o sen-
tido das esoripturas, applicaudo a\ um libertador polí-
tico as promessas· sobre a '!inda do Messias. AcreJi-
tavam firmemente, que o seu braço vencedor os havia 
logo de eleyar ao apogeu do poder e do esplendor. 

Foi a illusão, que os penleu~ Cegos e obstinados 
· ·I u \1 

abraçaram o phantasma da ambição, e. quando a evi-
dencia lhes feriu os olhos, fecharam-os de proposito, 
porque não quertam ver. \ 

As exterioridades substituíam a execução 'sincera dos 
pre~eitos, e a pr-atica das vi1't!ldes. 
· A ostentação das orações e dos sacrificios uniam a 
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avareza e a hypocrisia. Os phariseus, (a mais pode-
rosa de todas as seitas) juntava·m á escrupulosa obser-
vancia das ceremonias pequenas gradual e profunda 
preyersão. 

A medida que os re.vezes os humilhavam, e os aba-
tiam aos pés de Roma, a pertinacia augmentava, os es-
candalos cresciam, e a vaidade aconselhava-.os a refu-
giar-se na i_ntolerancia c na soberba religiosu. 

Povo eleito, descendente de Abraham, e deposita-
rio da palavra divina, o que eram para elles as na-
ções sepultadas nas miserias do paganismo? , 

Mas em vez de trabalhrir por cada dia se tornarem 
mais dignos da graça d'esta vocação especial, apuran-
do a santidade da vida, exaltavam com ufanià as suas 
genealogias, e deslumbravam-se com as argucias da Sy::-
nagoga. 

Quando Jesus os tratou de ra ça corrupta e adulte-
ra, a se,·eridadc das expressões do Mestre concorduva 
com a verdade dos factos. 

O historiador J osepho. pintà os Judeus, ·seus con-
temporaneos, da maneira seguinte: 'Era um tempo 
fecundo em toda a especie de maldades. Não houve 
acção por mais ímpia, ou preversa que pareça, que 
não fosse commettida. De tal fórma se tinham cor-
rompido, na vida intima, e na publica, que póde di-
zer-se, que se mostravam apostados u rivalisar com os 
mais culpados em crimes coutra Deus, e em injusti-
ças contra os homens. Os grandes opprirniam o povo ; 
e este, da sua parte, nada omittia para supplantar o:J 
poderosos. Uns só aspiravam a dominar como tfran-
nos; outros só procuravam a occasião de commetlcr 
violencias c expol.iações.' 

Os príncipes dos Sacerdotes chegaram a lul extre-
mo de avidez e de soltura, que mancla.vam arrancar 
aos levitas os dízimos, que lhes pertenciam, expondo-o 
a morrer de fome! 
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O Summo Pontífice Jonathan foi assassinado por sug-
gestão de Dora, seu particular amigo; e os sicarios 
com frequencia maculavam de sangue e de homicídios 
até o sagrado recinto do Templo! 

O mntrimonio, o mais santo e grave dos vínculos 
humanos, não era mais rcs.peitado! 

O rabbi Ilillel nas suas liÇões auctorisava o divor-
cio sob qualquer pretexto ; . e a cubiça c a luxuria , 
dando as mãos, satis.fa~iam-se~ a cada passo, aproveitan..: 
do a clasticidado d' esta rogra. 

Havia Judeus moços, que já contavam terceiras, óu 
quartas nupcias, vivendo aiúda sua primeira mulher ! 

Outra causa de anarchia e ruína foram as seitas e 
partidos, em que a nação esta vil · dividid11, c que nun-
ca se cansavam de luctar. 

Já lrhtam
1
os d' elles no Ioga r proprío; agora só ad~ 

duziremos breves noticias para completar o quadro. 
Os phariseus, preponderantes no v_ulgo que sabiam 

jlludir, figurfvam de conservadores natos, e de mestre~ 
da tradição antiga. · 1 

De&dc o qnno 70 antes de Christo, estavam\ a pos..., 
§C de servir os empregos electivo·s,. c de dominar no 
Sinhe~rio . N.

1
las apesar dos vicios, que a deshonra,vam, 

era a seita, que podia cnsoberhe er-se com a adhesão 
dos homens mais respeitaveis da nação; c não d~v c 
ncgar-s_e, em geral, que o seu zêlo \ajuclou\ a manter 
tlou.tri na dos1 li vros sagrados e dos prophetas. 

1~ por isso, que Jesus dizia d'elles ao passo que os 
cG_nsurava. ' 1\ssentf.l.rn-:-se na ca~ei~~ .de. 1\'loysé~ fazci _o 
que elles pregam, mas não os tmtle1s nas acçu,es, po1s 

. . I' '' enswam, c não pratiCam . . _ 
Inficis ao espírito e á letra das cscripturas, o,s sa.,. 

c1ucc'\1S entravam no gremio da raça judaica mais pe-
lo sangue, do que pelas -crent;as; e desprezando as ver-
dades fnndarnentaes pouco se distinguiam dos idota .. 
tras. 

\ 
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Na opinião d'elles os aujos, a immortulidads da al-
ma, a resurreição, e o julgamento depois da morte, 
não passavam de puras fabulas. 

Ensinavam, que Deus premiava n'este mundo os bons 
com 11 felicidade terrestre, c com os deleites de uma 
vida larga e socegada, castigando os maus com oppro-
brios, trabalhos e· pobreza. · 

Rejeitavam a trad·ição oral, e admittiam só li letra 
das antigas escripturas, levando talvez em vista dimi-
nuir a auctoridade, de que a palavra revestia-os dogmas 
da doutrina judaica; 

Como conseqúencia natural d' este systcma negavam 
do mesmo modo a influencia divina sobre as ucções 
humanas, e attribuiam tudo ao livre arbítrio. 

Muito ínferiores em numero aos seus emulos os pha-
riseus, os sectarios d' esta escola compensavam a diffe-
rença com a opulencia c o poder, que bastantes d'el-
les tiravam de suas riquezas. 

Outra parcialidade religiosa, que. existia na J udéa, 
absolutamente separada do povo, era a que Philon cha-
ma csseus, e Flavio · Josepbo denomina esscnios. · Já 
faliam os d' ella. Julga-se que u sua origem provavel da-
ta da epocha dos Machabeus e dos varões piedosos, rc-
fug.iados nos desertos c solidões; para escapar á perse-
guição de Antiocho. 

Estes cenobitas hebrcus assemelhavam-se em algu-
mas cousas aos monges chrislãos. Os bens entre el-
lcs fruiam-sc em commum, faziam voto de castidáde, 
e educavam as creanças, cultivando a terra, creando ga-
dos, e empregando-s·e em profissões innocenles e la--
boriosas. 

Desprezavam os commodos da vida, eram inimigos_ 
jurados da unção usada no Oriente, e timbravam em 
ostentar a negligencia voluntaria , e a austeridade das 
pessoas. . 

Não se communicavam, nem fallavam com os es-
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tranhoi sem se purificar depois. Ao romper e ao pór 
do sol faziam as suas devoçõ.es, mas nunca entravam 
no Templo, nem nas grandes solemnidades. 

Os sacrificios repugnavam-lhes, e diziam-os repro-
Yados pelas escripturas. Entretanto todos os annos en-
viavam as suas offertíls ao santuario nacional, 

Para ser acceito na sua communidade passava-se por 
\lm noviciado, repartido em diversos gràus, e presta-
va-se no fim um terrível juramento, obrigando-se o 
neophyto -ao exerci cio das virtudes, recommendadas pe-
la seita, a obedecer em tudo aos superiores, c a guar-
dar perpetuo segredo. No maior auge os essenios nun-

·ca puderam contar mais de quatro mil ad·eptos. 
O amor do proximo, que ensinavam custa a conci-

liar com os rigores, decretados ·cotllra os seus socios 
conv~ncid?s de grandes culpas. Expulsavam-os, e rom-
piam com elles o trato . . Constrangidos pelo seu roto 
a não receber esmolas de estranhos, estes i11felizes viam-
se de repente desamparados, e comiam hervas silvestres 
até que a morte os libertava dos seus tormentos. 

Ainda f1ais minuciosos nos escrupulos, q 1e os pha-
riseus, os essenios tinha1m muitas ábusões~ q e guar-
davam co'n fidelidade. ~ 

Os thcfapeutas do Egyplo, descri~tos por Philon, 
eram um ramo da escola Essenia. Censuravam tam-
hem os deleites carnaes; vivim~ em celibato perma-
nente; não tinham escravos; celebravam 'o sabbado 'àom 
máior cuidado, que os outros Judeus, e ao raiar da 
manhã com o rosto voltado para o sol, que olhavam 
como o s:ymbolo da divindade, oravan~ com devoção 
por algull1 tempo. 

Só se qistinguiam dos essenios na vida contempla-
ti,,a, que ~,;eguiam, encerrando-se cada um em sua ce}:. 
la, e não se reunindo para as preces communs senão 
nos dias santificados. . 

Os galiJeus e he.rodianos eram mais notados c0tno 
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. p~rtidarios políticos, do que pelas suas opiniões reli-
gwsas. 

Segundo refere Flavio Josepho 'os galileus foram ze-
ladores exaltados da independencia e da liberdade ci-
vil, não reconhecendo outro Senhor, que não fosse Deus, 
e preferindo os tratos ·e as violencias ao sacrilegio de 
se desdizer. · 

Os herodianos, pelo contrario, applaudiam o jugo 
estrangeiro, approvavam os impostos, e como cortezãos 
servis, e aduladores rasteiros, uniam ao seu culto uso~ 
idolatras imitados dos romanos. Parece, que o nome 
que tomaram, se derivou de Herodes Antipas, Tetrar-
cha da Galiléa, cujos lisonjeiros eram. O maior nume-
ro d' elles abraçava as doutrinas dos saduceus. 

Finalmente os samaritanos, tambem appellidados ku-
theos, }Jrocediam dos colonos pagãos, que o rei Asser-
haddo (o Assuerus· da Bíblia) misturou com os israe-
litas, que ficaram em Palestina duru·nle o capliveiro 
das dez tribus. 

No tempo de Nehemias, o sacerdote hcbreu Ma-
nassés inêtruiu os colonos, e decidiu-os a ahjura·r os 
erros do paganismo; e depois de lhes mandar fazer 
um Templo no monte Garizim, junto de Sichem, le-
vou-os a adoptar o sacerdocio levitico, os sacrificios, 
e em uma palavra todo o culto judaico. 

A aversão dos hehreus aos samaritanos redobrou, 
como jã se disse, com a erecção do Templo, e os dous 
povos romperam depressa um cpm (i) outro. Os de Sa-
maria proclamavam, que o seu Templo era o unico le-
gitimo para as funcções do serviço divino, e admittim~ 
sómente Moysés e o Pentateuco, ex:cluinclo os prophetas 
e os livros posteriores do Antigo Testamento. 

Esperavam o -Messias, e acreditavam, que depois 
de consummar a ventura do seu povo, guiando-o pela 
penitencia, hqvia de ·trazer · as outras nações a parti-
cipar da sua fé no monte Garizim! 
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Esta decomposição do judaismo em seitas numero-
. sas e contrarias, provando que vinha proxima a hora, 

em que o velho culto se hia dissolver, offerecia ao mes-
mo tempo favoraveis auspícios para a propagação do 
christianismo. 

Todas as opiniões enim unanimes no seu horror á 
idolatria, e na esperança da vinda do Messias. Foi por 
isso, que João Baptista, clamando no deserto: 'Arre-
pendei-vos e fazei penitencia, que está proximo o rei-
no ele Deus!' achou tantos ouvintes e crentes, e fal-
lando àos desejos ele todos, tão depressa chegou a soar 
nas cidades a sua voz, enchendo de receio até os paços 
dos príncipes! (1) 

(1) IParaesta nota, e para a antecedente forncceu·nos pre-
ciosos subsi(pos a excellente obra do doutor Doellinger, pro-
fessor da urliversiqade de Muuich, intitulada "Origeus do 
Christianbrr/o." E um livro que une á crí tiea severa, e aos 
aspec tos cleyados da J.istoria moderna, a erudição paciente 
do estudo allemã u, junta a gra nde clareza, e rn ' srno a bas-

. tante dcgancia de fórmas. 

'' 



NOTA C. 

Romperam-se <is horisonlcs do homem, que o 
paganismo acanhava; e além do tumulo, acima 
da terra, apontou a Fé para a celeste morad,a, co-
mo para a verdatleira patria dos 111hos de Adão . 

PAO. 155. 

Ü PAGANISMO contou engenho~, que honraram os se~ 
cuJos, que os viram nascer, e e5colas philosophicas di-
gnas do elerado conceito, que os cootemporaneos e a 
posteridade formaram d' cllas; mas no meio do laby-
rinto de theorias oppostfls, aonde acharia a iotelligen-
cia c o coração o fio, que podia guiai-os? 

Quando se aspirava ao conhecimento mais claro das 
cousas divinas como resolviam os philosophos as diffi-
culdades? , . 

Por' meio de noções falsas ácerca da divindade, e 
das suas relações <:om a terra ! 

Platão mesmo, que foi de todos aquelle que mais de 
perto presentiu as grandes verdades, ensinando a exis-
tencia de um Ente Supremo, e de um principio unico 
de todos os seres, não deixou, por isso, de citar os 
deuses inferiores, designando-os como forças creado-
ras., e concedendo-lhes igual veneração. 

]~ntretanto, é certo que na sua doutrina ésotérica 
o -cloquente cliscipulo ele Socrates se inclina com mais 
vigor á idéü da unidade de Deus, e dá a entender 
que disfarçou o seu pensamento, accommodando-se aos 
ritos seguidos, talvez porque tinha ainda na memoria 
o exemplo. elo mestre! 

Entregue a si, a razão era impotente para subir tão 
alto. As· tentativas philosophicas assim o attestam. 

Se os deusés de Epicuro se representayam indiffe-
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rentes a tudo, e olhando para o mundo, e para as ac-
ções dos homens sem ira, new compaixão, do centro 
do repouso eterno da sua bemaventurança, o pantheís.: 
mo dos stoico~ negavà a providencia, erri quanto os 
eclecticos a sujeitavam aos decretos immutaveis do Des-
tino! 

Quando appareceu o christianismo, o dogma de um 
Deus unico, omnisciente, e justiceiro era geralmente 
desconhecido, ou contestado; e o erro lançára raizes 
tão fundas, que até os pagãos mais instruidos escar-
neciam elas crenças dos discípulos do Evangelho, re-
putando-as absurdas. 

'Que maravilhas, ou que prodígios apresentam os 
' christãos, diziam elles? O seu deus, que não podem 
'mostrar, nem ver, figuram-o como um inquiridor 
'dos costu~ne~, d~s actos, elas palavras, e até das m~ís 
' secretas cogttaçoes dos homens! Fazem-o molesto, m-
' quieto, e de uma ~uriosidade reprehensivel!' A isto 
se reduzia o seu argumento, e o pretexto ela sua in-
credulidade. 

· A maior parte dos philusophos dividia-se e~tre dous 
extremos, ambos deploraveis e erroneos. Par-a uns a 
alma bumpna acabava co.m o corpo, apagandol,se cem 
a vida como chamma fugaz.' Palia outros o·espirito, que 
anima o homem, participava da naturha divina, e co-
mo tal deplaravam-o immortal. \ . . 

Para s9stentar esta aberração por mew de soplus-
más transpar~ntes, os neo-pythagoricos cerravam ~os 
olhos yoluptanamente, não querendo reconhecer a dis-
tancia incommensuravel, que sepàra o Creador da crea-
tura. 1

' 

A mesrpa escola, seguindo a doutrina de Pytha-
go_ras e d~ Platão, admittia a preexistenc_ia 'e a \trans.-
tnigração ,

1
das almas, não só para os corpos humanos, 

mas até p,rra os dos animaes! '\ 
Pelo contrario os epicuristas stoicos, consequentes 

' 
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com o pantheismo, em que se fünda vam as opiniões do 
Portico, acreditavam que o espírito logo apoz a mor-
te, ou depois, mais tarde, se dissolvia, para volver aos 
elementos, que o haviam constituido. 

O proptio Scneca tratava a idéa da immortalidade 
de sonho agradaYel, accrescentando que ha muito ti-
nha acordado d' elle! 

Finalmente Platão, demonstrando no Phedon a vi~ 
da eterna do Espírito-, começa por suppor, que a al-
ma antes de vir ao mundo existia -no Hades, e que 
tudo o que sabemos na terra é 'apenas recordação de 
idéas anteriores obliteradas. 

O philosopho ajuntava, que estas almas estavam su-
jeitas a contínua emigração, não vivendo os homens 
uma só, mas muitas vidas, e n'estas mudanças pas-

' sando successivamente para differentes corpos! 
Dentro de horisontes assim acanhados, e ·com taes 

doutrinas, quaes podiam ser as consolações contra o 
horror da morte, ou os allivios para as grandes ma-
gnas da existencia? 

Avaliando e!!te lado fraco, os mestres não se can-
savam de ensinar que ·a morte, simples aniquilamento, 
não só não era um mal, como não significava nada, 
' 'isto que a ventura, ou a desgraça consistiam nas sen~ 
sações, e que estas findavam todas com a vida! 

Debalde diziam ainda, que morrer equivalia a dor-
mir apenas, e que não devia temer-se mais o ~omno 
final, do que o outro, de que se accorda. O horror na-
tural desmentia-os, e a intelligencia espantada recuã-
va das beiras do abysmo, d' onde lhe apontavam para 
o aniquilamento absoluto! 

Por isso, l\lecenas, e bastante~ outros com elle, ar-
gumentavam que o termo da existencia era peior_ mal 
do que a mais desditosa vida. 

A fé ao mesmo tempo humilde e forte, que inspi· 
1·ou aos primeiros chtistãos o ~eu glorioso testemunho, 



não se encontrava no p:,1ganismo. DiffercnÇavp.-se mui-
to cl' ella a imperlurbavel serenidade, recommendada por 
Epicuro, como a suprema virtude nos inforlunios e 
provações; e não poucas vezes a realidade confundiu 
as orgulhosas theorias das,escolas. 

O lypo ideal dos stoicos, representado no varão 
tenaz e constante, que não inclina a fronte á <Jd ver-
sidade, e quando a dor excede a medida do soffri-
mcnto, se allivia do seu pezo insupportavel, recorrc'n-
clo ao suicídio, esse typo de ostentação soberba, escon-
dia a maior das covardias sob _ as apparencias do va-
lor.., e ainda se aproximava menos da resignada c ju-
bilosa paciencia, com que os discípulos de Jesus abra-
çavam a cr.uz do mestre, e agradeciam á Providencia 
os trabalhos c os marlyrios! . 

NG meio das illusões dos systemas, mais ou menos 
engenhos4s, que arquitectavam, os antigos philosophos 
c~rtos pa11sos podiam adiantar sem a duvida os acom-
melter. · · 

Reduzida ás proprias forças, e privada dos auxílios 
da revela~ão di vi na, a razão ~ncli viclual era obriga_ da 
a relrocc<ier, e a manifestar a sua perplexidade. 

Chegada á invencível 1balisa via-se na durf neces-
sidade de confessar, que nada sabia com cert(\Za, que 
todas as opiniões vacillavam á falta ·cl,e base solida, e 
que só ufD Deus teria o poder.\ de dicipar as trevas, 
de que SE,l cobria o mundo! 
. 1\'las ei;ta modestia, mesmo, ou antes, esta sinceri-
dade desapparecêra, . porém, com ps grai eles mestres, 
gloria da 1 in telligencia e dos seG:ulos fecun:dos. 

Os dis,cipulos, herdeiros da sua doutrJna, preferiam 
appellar para as fabulas e para o sopli'Ísma; e por isso 
a religião chrislã achou n 'elles decididos e obstinados 
adversarips. Nem a percebiam, nem queriam ·enten-
dei-a! 
, Escravos da vaid~ide, e cntumccidos pol' ou.cos !ou-

' 
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vores, negavaln a luz do sol, porque sentiam que só 
nas sombras podiam avúltar. 

A escola mais respeitada, a elos antigos P~tonicos, 
ha muito que se extinguira; e se os primeiros clisci-
pulos alteravam já as idéas do fundador, a transforma-
ção tornou-se completa, quando no seio da academia 
surgiu o scepticismo, que é a negação da sciencia. 

No tempo ele Seneca nenhum philosopho notavel a 
segl11a, florescendo apenas as seitas dos epicuristas, dos 
stoicos, e dos cynicos. , 

Os adeptos de Epicuro, sobre tudo, alardeav·am em 
.Roma o seu desprezo pelas crenças populares, e o es-
carneo publico com que motejavam dos mais nobres 
s~ntimentos. Ci~ero, obsenàndo-os de perto, não oc-
culta o receio com que os via propagar. 

Os sloicos honravam-se -de contar no seu gremio 
homens de reputação elevada como os Epitectos, os · 
Senecas,. e os Antoninos; mas rios proprios livros os 
seus escriptores descobrem-já a· degeneração dos prin-
cípios capitaes da seita. 

Tornando o ensino um officio quasi mechanico, e 
copiando os azltigos servilmente, limitavam a philoso-
phia aos a'ctos de memoria, e consumiam annos in-
teiros em commentar Chrysippo, ou em repetir Zenon, 
ou Chantho! 

Cousa singular! A aus.ieridade affectada não cohi-
bia alguns de figurar como vazios declamadores e li-
sonjeiros dos auq'itorios ; ou, o qu,e mais indigno era • 
ainda, de rojar aos pés dos opulentos, assentando-se 
como parasitas q,os seus banquetes! . 

N' estas occasiões a severidade apparente elo seu {15-

pecto, e a gravidade aprumada· dos seus gestos, pelo 
, contraste comico, serviam de alvo ás rizndas e zom- ...., 
barias dos convivas, cujas devassidões aquelles - falsos -
austeros vinham ali auctorisar, só por comprazer ao 
ventre. 

TO~IO U, 
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Mas · quem lcyára .a palma em despejo e impudor 
eram os cynicos, escoria e-oppr0brio do nome de ph i-
losophos' . 

Tirados quasi sempre da espuma da plebe, tendiam 
para a origem d' onde procediam. Com as faces esta-
nhadas, fazendo gala dos vícios muis ignobeis; e de-
leitando-se em àrrostar com o decoro e a deçencia, 
a cada passo se encontravam nas ' praças e encruzilha-
tlas ~motinando a gentalha, apinhada ú roda d' elles, 
para lhe ensinar por obras e palavr;as, dignas do assum-
plo, o desbragamento, a infamia, e a sordidez! 

Com o mesmo arrojo fa llavam aos abastados e · aos 
poderosos, exlorquindo"-lhes dadivas, av.iltando-se pe-
rante elles a todo o gencro de adulaçôes e baixeza&, 
e tomando-lhes posse da tneza, e dos regalos, ._até que 
o·s expulsasse de uma vez a má vontade do mordomo! 

A virtud~ rigida, que · todos invocavam, ern a ta-
boleta, o arpmncio da vend_a .. quando o exm~e ~es~io . 
das phrasr!s ás acções não s~ dlVlsava senão <md:ez; tor-
peza e hy.pocrisia! Em presença· d~ similh~nte espe-
·cla~ulo nã9. ad_mi~a; que a philosophill, pagandp os des-
' 'anos e a ínchgmdade elos seus cultores, decafsse gra-
dualmente üo C'otlceilo, en1 qüe fôra tida, passa do de 
estimada aq ludibrio de sel\ escat.neci-da cotn'b d'espre-
zi rei. 

Quasi qu0. póde ass~gurar-se, qur nà ep~cha ·de.Chr.is-
to1 os adeptos das differentes escolas, p~làs seguirem, 
'em. vez de parecerem melhor.es, se tornavam cad~ v·ez • 
mms con· u1~tos c d'eté·staclos. . 

Antes de se praticar uma atçâo má citavam-se os 
crimes e os vieios dos det1ses para a desc\llpa_r. As ar-
tes reproduziam em toda a nudez o car-acter Hcencio-
·so dos costumes. A.s pinturas a fresco nas paredes e 
tectos das 'asas desenterradas .. em Hercu1anum; e as 
scenas comicas do Tl1eatro de Aristophanes, clir.em tu-
do a tal re~peito . 

• 
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Basta s'aber-se que us donzellas innocentes, e os man-
cehoo tinham sempre diante dos olhos, c nos ouvidos, 
aquel las imagens lubricas, c aquelles versos obscenos! 

Os effeitos toraín rapiclos e .fataes. Conquistando a 
Asia., e o mundo, Roma contrahiu os vicias dos sub-
ditos, apodrec.eu, e morreu d'eUes! Soltos dos vincu-
los religiosos, c.ostumad.os Its camifkinas d,o nmphithea-
ll, .. ro, e S€r;Jniosos de toda a espeeie ele deleites, os do-
minadores do universo, começaram por tremer da cruel-
dade de Tiberio, e por lisonjear o va;Jimento de Sejano, 
e até applaudi.ram a demencia de Calligula e de 1-Ielio-
·gabalo. V cndo-os acabar comprando aos barharos .pri-
méiro a paz, e depois a clemencia, -quem -se llavia de 

•esp~atar? ( 1) 
· E aonde n.ecessariamenle os devia arrast:1r por um 

lado o paganismo, e a· negação-das idéas moraes, .e pe-
io , outro a impotencia ·C a esterilidade das seitas phi-
losophicas, mais ou menos :fundadas nos. seus mythos 
•'l:bsurdos. 

('1) Doellinger- O:rigens doChristia-nismo, tom . I, cap. V. 
N'este rapide .esboço apontamos em substancia ·o mais essen.-
eial do curioso quadro, traçado pelo daúto professor allemão. 



NOTA D. 

O m11gislrado, confessando que Jesus não com-
mellêra deliclo, e portanto, reputando-o innocen-
te, violava a lei e lodos os preceitos, mandando-o 
llagcllar.-:PAo. 174. · 

Ü ·PROCESSO c a sentença, que levaram Jesus .a pa-
decer no Golgotha pela remissão dos homens, encer-
ram grandes nullidades, em referenda á lei moysaica, 
e em relaç.ão ao direito criminal romano. · 

Um livro, escripto por 1\Jr. SalYador, em que o ju-
risconsulto de origem hebraica, aproveita o assumpto 
para justificar os Judeus da nota de violadores dos pro-
prios codigos na morte de Christo, chamou á arena 
Mr. Dupin 1 o qual, em uma refutação concisa e sub-
stancial, tratando a questão com zélo singular, não dei-
xa de pé uma só eyasiva, nem com apparencia \de for-
ça o mais ~rtificioso subterfugio. 

D' este helio trabalho é que no ''alemos para as con-
siderações apresentadas no texto e de novo o invoca-
remos. a_gop para colloc~r~os sob a S~,Ia auctoridadp 
as nollCIUS, que vamos UJUntnr. 
· N'eslc Ronto ninguem pócle caminhar mais firme, 
do que encostado ú opinião ·do mestre. Ouçâmol-o. 

'Sobre pena ·de morte, c a sua applicação, os ju-
risconsultos hebreus inculcavam preceitos, dignos· de 
ser commemorados.' 

No sentir cl 'elles o Tribunal, que sentenciasse á pe-
ua capital u1ha vez em sete annos, merecia a nota de 
sanguinario; e Eliezer, um de seus doutores, accr·es-
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centa, 'que esta qualificação, ·ainda lhe caberia, .sen-
.tenciando ao mais rigoroso dos eastigos uma vez em 
setenta annos!' 

'Se fossemos juizes da suprema curia, dizem os dou-
tores Tyrphon e Akiba, nunca similhante pena seria 
applicada!' · 

Observando-lhes Semião, filho de Gamalicl, qu-e as-
sim animariam o abuso, c os crimes pe1a certeza da 
impunidade, nem por isso desistiram, antes confirma- · 
ram a sua idéa. 

Já se vê, portanto, que o derramamen ta de sa'Il-
gue repugnava aos homens mais competentes. Obser-
vemos tambem se a lei concordaya com as opiniões 
dos doutores e sabios da nação. · 

O processo crime estabelecido no Pentateuco firma-
J;e em tres regras, que podem reduzir-se ás seguintes -
bases: publiódade no julgamento, livre e pl~na defe-
za do accusado, e garantias contra o erro, ou ·contra 
a maldpde das testemunhas. 

Sabidas estas regras não se carece de grande reile-
xão para conhecer, que foram todas infringidas na to-
multuaria condemnação de Jesus Christo. 

O texto hebreu requer, que a prova do facto sej<l 
feita pelo menos com duas ou tres tcslemúnhas aju-
ramentadas, e c.onformes. Se os juizes, em virtude de 
miudo exame, chegavam a verificar, que um depoimen-
to fôra falso, o calumniador ficava incurso na mesma 
pena, que•procurára motivar ao innocente. 

A accusaçâo e a defeza pleiteavam-se perante a as-
scmbléa do povo. 

So o crime era provado, as teslemunh\IS, que para 
isso concorriam, deviam ser os ·primeiros executores 
da justiça; c d'esta maneira davam á yerclacle das asser-
ções o ultimo grau de evidencia. 

Jesus Christo alludia a similhanlc pratica, quando 
disse aos phariseus, qLte lhe apresentaram a mulher 



adultera: 'Aquelle de vós, que se jufgar sem cufpa, ati-
re-lhe a primeira pedra!' · . 

Passando ada theoria á praxe Indaguemos como es-
tas regras se applicav3m . 

·No dia do julgamento .os porteiros faziam compa-
recer o accusado. No tri-bunal, logo abaixo dos anciãos, 
assentavam-se os auditores, ou candidatos, que estu-
davam com regularidade os negocias no conselho. 

Liam-se as peças do processo, e depois chamavam-
se por sua ordem as testemutJbas. 

Quando entravam, o pTesidente dirigia esta exhor-
lação a cada uma d'ellas: 'Não te inquirimos sobre as 
'tuas conjecturas, nem sobre a voz publica. Repara que 
'vaes assumir uma grande responsabil!dade, e· que o 
' damno-causado por ti não 'póde resarcir-se com di-
' nheiro. Se ' o teu depoimento fizesse · condemnar in jus-
'tamente o innocente, o seu sangue, e o de toda a sua 
' posl(;)ridade tahiria sobre ti, e Deus pedir~te-hia cs-
' treitas contas coín.o pediu a Caiu pelo sangn~ de Abel. 
' Agora fali~!' 

As mulh~res não podiam servir de testemunhas, -vis-
to não terem o animo ne essario para descan~gat· o 
primeiro gqlpe. As creanças ,eram excluídas, porque não 
se lhes podia impôr ~enhuma 1\esponsabilid~de; ~ or; 
escrav6s, os homens de má reputação,' os "1mbec s e 
incapazes physica e moralmente dcavam comprehendi-
dos na me~ma excepção. 

A declarr ção do. individuo contra si mesmo não bas-
tava para determinar a condemna~,ão . 'Não admitti.., 
' mos, sustentavam os doutores, que ninguem se pre-
' judiqne a si proprio. Se uma pessoa vier a juizo pa~ 
' ra se accqs.ar-,, não seja acreditado sem duas testemu-
' nhas dignílS de coHceito jurarem a verd:ape' do fá elo. 
' Deve notar-se, c1ue o suppJício· de Hacan no tempo de 

·' Josué foi occasionado pelas circumstancias, mas :não 
' constituiu preceito, vois a L_ei nunca sentcnceia pe-
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'la confissão do accusado, ou pelas palavras ele qual-
'quer propheta por mais veneração, que nos mereça .' 

Ás testemunhas competia certific!lr a identidade da 
pessoa, e além d'isso 'determinar o mez, o di·a, a ho-
ra, e as particulari<hldes do delicto. 

Depois de examinadas as provas, .os juizes que se 
inclina.vam á innocencia fundamentavam o voto; e os 
que opinavam pela cu lpabi lidade fullavam depois com 
maior moderação. 

Se o àcct.t..~ado encarregava a algum dos auditores a 
sua defezu, ou se. desejava adduzir q uaesquer obser-
vações afim de attenuar, ou de refutar os artigos da 
accusação, um e outro eram admittidos, c de Jogar 
proprio e elevado tinham o direito de discorrer na pre-
sença do tribunal, e p_erantc o povo. Ao accusado , 
sobre tudo, prestava-se attençãd religiosn. 

Concluídos os debates, um dos juizes fazia o reJa-. 
lorio succinto ·da causa; mandavam-se retirar os ou-
vintes; e dous escrivães assentavam os suffragios, lun-
\'ando um · os de absolvição, c o outrp os de culpahi.-. 
I idade. 

Onze votos sob,re vinte c lrc~ altestav.am a inuoccn-
cia; para a condemnação exigiam-se treze conformes. 

Se algum juiz declarava, q uc ainda nU o tinha a 
sua opinião illucidada, chamavam-se dous anci~os mais, 
c assim por diante, até o conselho subir a setenta c 
dous, que era o numero legal. 

Quando a maioria o absolvia, o accusado ficava lo-
go solto; ma~ se lhe fôra imposta a pena, adiava-se 
a sentença para o dia. immediato. 

O intervallo decorrido de uma á outra a.udiencia 
ainda devia ser consagrado ·pelos juizes ao estudo da 
causa, abstendo-se de vinho e licores fortes, c dos ali-
mentos crassos, que pudessem obscurecer-lhes a relle-
xão. 

,No terceiro di~1, logo de_ mauhã, ·tornava a abrir-
' 
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se a uudiencia; e os wgaes, firmes no seu voto, di-
ziam SÍ!nplesmente: 'Estou pela minha opinião; coH-
llcmno!' Era licito, porém, reconsiderar no sentido da. 
clemencia, c n' esta fiual instancia, o juiz que t inha 

· condemnado podia ahwl ver; · o que não se consentia 
era reformar o suíi'ragio, pronunciando a culpahilída-
{le d~pois de a haver negado. 

Se a maioria coodemnava, dous magistrados acom-
panhavam logo d'ali o réu ao suppli.cio, e n'essc meió 
tempo os anci[(os 'permaneciam no tribunal, collocan-
do á entrada um. prebosle com sua bandeira nas mãos, 
em- quanto outro de cavallo seguia o padecente, s.em 
tirar os olhos do sitio, d 'onde sabíra. 
· Se durante o caminho para- o patibul,o occorria al-

.gum facto~ ou algum depoimento favoravel, o primeira 
Jlrebost~ ac~nav~ co_m a bandeira, e ? outro rec?nduzia 
o réu~ Se e\;te allegava, que lhe havwm esquec1do ra-
zões de defeza, tambem podia yoJtar ú audienc.ia àl~ 
c1nco vezes. 

No caso de não harer in'cidente que susp~udessc a 
execução, o cortejo adiantava-se pausadamente, precc-
uido por UG1 ara1Jt9l que lançava em altas voze I o se-
guinte preg\lo: 'Este homc'y:t (dizia os nomes e ~ppel
lidos) vae pp.decer por tnl dime~ as testemunhas que 
depozeram contra clle foram estns (referia-as). Se al:-

1 • guem sabe flguma causa em sua ~defeza, 1q4e appa~ -
ça sem demora!' · ' 1 

Em virtqde d' este principio é cLue o rnoço Daniel 
mandou vollpr alrnz o ncompnnhamcn o, que levava Su-
zana ao caqnfalso, e que subindo á cadeira da JUsti-
ça, _propo:t novas perguntas ás testcmuhltb.s. 

A certa distanc.ia do patilmlo instava-se c~m 10 cri-
mino~o para confessar; e dava-se-lhe a beh€r uma com-
}JÓsiçüo, quq adormecia os sentiaos, e mitigava o hor-
ror da morte. , 

É claro, pois, que a philos.ophia .c a miserico-rdia 
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tinham dlctado est~s formalidaües importantes, desti-
nadas a tutelar a innocencia, e u garantir a vida do 
accusado, pondo peias á mal querença de poderosos 
inimigos, e atalhando precipitações no caso de se com-
rnetter erro de justiça. 

·As regras citadas, que não tinham outro fim, são 
bases de jurisprudencia criminal, que honram a legis-
lação hebraica. 

O que admira, argue lUr. Dupin, é que l\Jr. Sal-
vador expondo com tanta lucidez a theoria das lei5 
juclaicds, quando passa ao exame da applicação., sobre 
tu~ no processo mais memoravel da historia, o de 
Jesus Christo, se esqueça tão depressa das maximas, 
que elogiou, e não 'duvide affirmar, que os Judeu~, 
reputando a Chr:isto como um concidadão, o senten-
ciaram conforme a lei, e seguindo as formulas exis-
tentes! 

O que admira ainda mais, é que o douto juriscon-
su lto israelita, percorrendo as phases da accusação, n~o 
hesite ef!l concluir, que o processo correu sem nullida-
des, e. que a pena foi apropriada 1· 

Citemos as suas palavras. 
'0 Senado jalgando que Jesus, filho de Joscph, c 

'nascido em Bethlem, h a via profanado o nome de Deus, 
'uzurpando-o para si, quando não passava de simples 
'cidadão, applicou-lhe a lei contra . os blasphcmos, a 
'lei do cap. Xlll do Deuteronotnio, e o· art. 20 cap. 
'XVIII, em virtude dos quaes q·ualqucr ·propheta, mcs-
' mo operando milagres, deve ser punido, se fal!ar de 
·'um Deus -desconhecido aos Hebreus, ou a seus paes!' 

Na.da d'isto é exacto! 
Todas as cir~umstanclas de tão_ nota vel processo mos-

. tram· até á ultima evidencia, que no julgamento de Je-
sus se preteriram ns_ formulas lutclurcs do direito de 
defeza; c que suscit~da pelo odio dos sace1·dotes e pha-
riseus, a vinganra prin1eiro se disfarçou com a ac?u-
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sação por sacrilegio; e receiando que a victima subisse 
absolvida é que tomou depois a cór de delicto polí-
tico, de crime de lesa-magestade, envidando para mo-
ver a condemnação quantos meios podem suggerir a · 
perfi dia e a violencia! 
- Nos trechos correspondentes do texto. já notamos 

as illegalidades, o dolo, e as astucias indignas, C.e c1ue 
a facção sacerdotal se manchou no processo de Jesus, 
pizando aos pés os princípios e os preceitos. 

Em vez do respeito, que a lei impunha ao juiz, e 
que elle devia á pessoa do accusado, vemos um con-
ciliabulo presidido pelo Sumn'lo Pontífice, arremewm-
do as fórmas jurliciaes por maior escandalo; e permit-
tindo que os sicarios erguessem a mão contra o Chris-
to, qu~ se achava debaixo ela protecção elo tribu-
nal! 1 • 

. Vemos Caiphaz, conspirador, accusa"dor e juiz, tu-
dou um te ry1po, patenteando a sua ira insofl'rida, ejus-
tificanelo o retrato, que d'elle uos traçou o piJlcel in-
suspeito de Flavio Josepbo'! • 1 

· Este arbitro da lei enfurece-se, rasga as vestidu-
ras., q_uer obrigar o 'accusaclo · a um juramento prohi- · 
bJdo, e acqha rugindo COillO a fera diante da preza: 
E bTasphemo, nãa carecemos de ' es.lemwnhas! 

Contra as disposiçoes expressas da jurisprudeucia 
hebraica ousa sustentar, que Je !15 pôde ser senten-
ciado pela ~ua propria declaração; c no meio dos tra l-
portes 1nais violentos de raiva, elle, o Summo Sacer-
dote,_ o mipistro que diz fallnr e\11 nome de Deus vi-
vo, é o primeiro que vota pela pena de, morte, e que 
abusando da sua auctoridade, arrasta comsigo o suf-
fragio da 1~aioria no mesmo sentido! \ , 

Até Mr. palvador, apesp.r elos seus esforços para des-
culpar os Judeus, é obrigado a reconhecer que as in-

. jurias, que a accesa ira do juiz communicou aos sattJl- · 
lites, quando feriam o Mestre, e exclamavam: Aclivi-



nha; Christo, quem -te ~leu? eram outras tantas infrac-
ções dq lei hebraica! _ . · 

Debalde para attcnuar similhantes excessos accres-
cenla : 'Que parecia repugnar ú cathegoria. de um Se- • 
nado, constituído com os varões mais respeitaveis da 
nação,· o permittir ultrages d' esta natureza contra o a c.:. 
cusado sujeito ú sua jurisdicção; em vão ajunta que tem 
por muito provavel, que os escriptores evangelicos por 
não ass istirem ao processo, carregassem o quadro, mo-
vidos de seus apaixonados affectos, ou afim de lan-
çarem maior desfavor sobre o tribunal!' ( 1) . 

1\ir. Dupin, redargue-lhe com visível superioridade. 
Se taes factos repugnam á dignidade do conselho, 

e se deixou de se respeitar, nnctorisa ndo-os, tanto peior 
para elle. É constante ·e inegavel a verdade das asser-
ções dos Evangelistas. Se estes não presencenram o jt.tl-
gamen_to para affirmar, JVlr. Snlvador lambem o t1uo 
viu para os desmentir. Contra a authenticidadc das 
uarrações contemporaneos não hasta insinuar suspei-
tas, é i ndisp·ensavel provai-as. 

Accresce, que Mr. Salrador assegurando logo 110 

. principio do seu li vro, que ha de deduzir os seus ar-
gumentos dos Evangelhos, perdeu o direito de. recusar 
o mesmo testemun~o, .que acceitou, só porque em um 
ou outro Jogar lhe não convem! (2) 

A conclusão de Mr. Dupi n é consequente c_om as 
premissas, e corôa dignamente a obra. 

'Mesmo considerado, como simples cidadão, (diz clle) 
Jesus Christo não foi julgado em virtude das lei s, nem 
conforme os priuci pios existentes.' 

'.Nos sous desígnios eternos, o Scnho.r permilti u que 
o J uslo succumbisse vi clima da mali ~ ia dos homens ; 

• 
(1) Salvador - Hi,tori a das lmliluiç<!es de l\1oy~és c do 

povo H e breu, pag. 88. 
(2) Dupin- Procc;so de J esus Cbri;to, pag. 47 c 48. 
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mas ao mesmo tempo quiz que fosse, offendendo .os 
seus perseguidores todas as leis, e ferindo todas as re-
gra~ estabelecidas, para o absoluto desprezo d' ellas ~L
testar perpetuamente a violação do direito! 

Em Christo verificou-se a terrível phrase de Taci-
to: et pereuntibus additta ludibria! As affrontas acom-
p<~-nharam a victima até ao Jogar do sacrificio, aonde 
o Messias, cravado na cruz, rogava pelos seus verdu-
-gos! 
, 'Os pagãos que digam! exclama Mr. Dupiu. Selou-
vaes a morte de Socrates, como deixareis de admirar 
a de J csus? Censurando o Areopago podereis descul-
par a Synagogu, .ou justificar o Preto rio? A philoso- . 
pbia não hesilíJ. E ella quem nos asseveru,, que se o fim 
de Socrales foi de um sabio, a vida e a morte de Je-
sus foram d~ um Deus ! ' (3) 

('3 ) Dupin -l'ruccs~l1 dtl Jesus Chri~!u, pag, 77. 
~ 



NOTA E. 

Então lavrou Pilalos a scnlet1ça, c entregou Je-
sus aos seus j nimigos para o crucificarem. 

PAG. 177 . 

• 

Ü coMPORTAMENTO de Jlilat~s no processo de ~luis- .. 
to não. foi . menos criminoso, do que a facciosa condem-
na.ção do Sanhedrin. ' · 

O delicto por que o magistrado de César sentenciou 
Jesus não era a blasphemia religiosa, pretextada por 
Caiphaz. Para essa não havia disposição penal nas leis 
romanas. 

A falsa e calümniosa accusação de attentar contra 
o poder :do Imperador, chamando-se rei dos Judeus, 
serviu ·de baze á sentençQ. É o que prova á inscri-
pção collocada sobre a cruz, declarando a causa do cas-
tigo. _ 

Pilatos nunca acreditou em similhante embuste, nem 
os sacerdotes e phariseus; mas o que se buscava era 
um motivo para derramar o sangue do Justo; c como 
pelo zêlo religioso, Poncio não se movia, trataram os 
pedidos e preversos perseguidores d~ o coegirem in-
vocando o zêlo político. 

S..i hunc clemittis, non es am·icus Cmsaris! 'Palavras 
terríveis, aJunta Mr. Dupin, que muitas vezes têem 
soado aos ouvidos de juizes· tímidos, que, a exemplo 
de Pilatos, e por fraqueza, entregaram as victiJnas que 
nunca deviam condemnar se escutassem os brado:s da 
consciencia ! ' ( 1) 

(t) Dupin- Processo de Jesm Christo, pag. 76. 
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O texto da sentença inic{uU. tem sido referido ele clif-
ferentes modos. 

Uns uprese·ôtum-o com a concisão, q'uc talvez uuclo-
rise a breyiclucle necessitada pura a lavrar no acto do 
julgamento. 

Outr<ls suppõe-a clesenvohrida c fundamentada, con-
tendo as raz.ões da pena, e a .apreciação do facto. 

Qual das versões será a verdadeirá? Nenhuma pro-
vavelmente,. Quando se entra no domínio d' esta ,qua-
lidade de -documentos a crítica justifica a duvida. 

Em um Diario ·bespanhol d-o anno d~ 1853 estam-
pou-se, como 'curiosidadç historica, um papel na rea-
lidade interessante, que D. José Ferrer de Couto ex-
trahiu dos preciosos cartorios de Simancas (2). 

t do te<n· segutntc ~ 'Archiv<> geral de Sima.ncas. 
Negüci<~s de Estado. J\hçG 847, e de Roma numero 1. 
Cópia da se'ntença proferida por Pilatos contra Chris,.. 
to Nosso S~nhor, a quàl se descobriu na cidade de 
A<JuiUo (Abruzo) pelos annos de 1580, nas minas de 
tllU Templo, aonde se acharam dons ' tubOS \ ae ferro., 
-c dentro de um d'elles, escripto em -perg.amifi~o, e em 
caracteres pehraicos, o seguinte documento, que foi 
ifi'lerpretadi) d' esta maneira: ' . \ 

No anno XVII de Tiherio Cesar~ imperador \·<>ma-
no e memarcha invicto ·de todo o universo, na 01-ym-
P.iada cxx~: idade XXIV, e da c I eação do mundo, se-
gundo o calculo dos bebrens quatro vezes M. C. XLV~I, 
no anno LXXIII da propagação do imperia roman•o, 
e C. DXCVH da remissão do capLiW>iro de Babylonia, 
e C. DXCVII da restituição do irnp.eúo sagrado: sen-
do consul'e~ do pontífice romano Luoio Pis<'!-no e J\1ur-
cio _Sau~co, p·roconsules do invencivel V' alerio 'Pales-
tino, goverpador publico da. Judéa, e re~nt e 'gover-
nador da cidade de ~erusalem Flavio quat_to seu, pre-

(2) E:! Hera·ldo de Hi de no\•embro, 
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sid.cntc gratissimo; sendo Poncio Pilalos, regente . da 
Baixa Galiléa, anti-patriarcha e Pontífice Anas c Cai-
phaz; Ales Macio, mestre do Templo: Rabaham. Am-
bel, centurião dos consules romanos, e Quinto Corselio 
Suhlimio, c Sexto Pompilio Rufo, aos XXV de mar-
ço: 

iEu, Poncio . Pilatos, representante do imperio ro-
~nan~ no pala~io de Larchi, nossa residencia, julgo, 
condemno, c sentenceio á morte a_Jesus, chamado Chris-
to Nazareno, da turba de Galiléa, homem sedicioso da 
lei moysaica contra o grande imperador Tiberit> Ce-
sar; em razão do exl)osto determino que padeça cra-
':ado na cruz, como réu, porque, reunindo muitos ri-
cos· e ind·igentes, não cessou de promover tumultos 
em toda. a Galiléa, fingindo-se filho de Deus e rei de 
Israel, atneaçando a ruína· de Jerusalcm e do sagra-
do imperio, c negando o tributo a Cesar, atrevendo-
se a entrar com palmas e em triumpho, segúido de 
multidões como príncipe, na cidade e no Templo di-
vino. Portanto, ordeno ao meu centurião Quint-o Cot-
nelio, que conduza publicamente pela cidade de Jeru- · 
salem ao mesmo Jesus Christo, manietado e açoutado, 
vestido d-e purpura e coroado de espinhos, com a sua 
cruz ~os hombros, .para q«e sirva de exemplo a tüdos 
os malfeitores, e que leve com elle dous ladrões ho-
micidas. E todos sahirão pela porta hoje denomina-
da Antonina, e irão até · ao monte, que se diz do Cal-
vario, no qual, depois de crucificado e morto, perma- I 
necerá na cruz o seu corpo para espectaculo e escar-
mento dos criminosos. Na dita cruz se collocará o se-
guinte letreiro em tres línguas hebraica, grega, e la-
tina; em hebreu alo·i olisidin; em grego, Jesus Naza-
1'eno; em lat:rm, Jesus na::;arenus Rex Judeontm. 
· 'E outrosim inandâmos, que ninguem qualquer -que 
seja a sua classe não ouse temerariamente impedir es-
ta justiça por nós ordenada co~ todo o rigor segun-



do os decretos e leis dos romanos c hebreus, sob pe-
na de incorrer no castigo dos qlte se insurgem contra 
o imperio. Confirmaram esta sentença pelas doze tri-
bus de Israel, Raban, Daniel, Raban segundo, Joan., 
Benciar, Barbas, Isabec, Presicl<m. Pelo Summo Sacer-
docio Raban, Judas, Boncasalon. Pelos phariseus Ro-
lian, Simon, Daniel, Braban, Mordagin, Boncertassi-
.lis. Pelo imperio e presidente de Roma Luci9 Sirti-
lio, Amostro Silio, notaria publico e criminal. Pelos 
livres Nastan c Reotenau.' 
. Esta. sentença, accrescenta D. José Ferrer de Cou-
to, é cópia, litte·ralmente traduzida de outra, escripta 
em italiano, e conservada no archivo real e geral de 
Simancas, em o maço e com os numeros ja indicados, 
a qual se presume ter sido remettida de Roma a Fi-
lippe n, polis se encontra entre os papeis mais impor-
tantes da curia, pertencentes áquelle reinado. · 

Em todo o caso, e sem contestarmos por modo al-
gum a authenticidade da cópia, garantida pela decla- -
ração do sr. Ferrer do Couto, o texto do documento 
suscita-nos grav~s app.rehensões. Transcrevemol-o pa:-
ru que os \e i tores tivessem noticia d' élle, mas\ recom-

_mendando p. mais severa e\miuda critica. Estamos cer-
t<ls de que não resistirá a 'ella. 

\ 

• I 



NOTA F , 

bescendente de David, segundo o mundo, crêem 
certos cscriptores, que para observar os costumes 
de Israel, se applicou a alguma profissão laborio-
sa etc.-PAG. 187. 

EsTE par~grapho, ~ os ·seguintes 'sahiram com incor• 
recç,ões notaveis até ao § ll-. 0 do mesmo capitulo. En-
tendemos, que o _melhor meio de reparar o erro con'-
sistia em repor aqui o texto, como deve ler•se, accres-
centando-lbe algumas observações; . que o assumpto pe'-
df) para ser esclarecido. 

O Talmud, ou Thalmud, é o livro, ·aonde se colli~ 
giu o direito civil e religioso dos Judeus, as regras e· 
cerei:noniaes dó culto, e o·s preceitos da vida. Na opi-
nião dos Rabbis mais celebres fórma o codigo mais 
C?mpfeto da sua doutrina tradicional, C da SUU reli-
giãO. 

Ha dous Thalmuds distinctos, o de Jerusalem, e o 
tle Babylonia. O de Jerusalem acabou-se no 11 ou Ilt · 
seculo da era christã, o de Babyl~nia é qtuilo poste-
rior, visto pertencer ao Vl seculo, e ambos elles ep ... 
cerram muitas fabulas, ~ graves erros chronologiCos. 

- São obras judaicas, eivadas de numerosos trechos 
contrarias ás doutrinas christãs e aos dogmas evange-
licos. Gregorio IX condemnou-as em 1230, Innocen-
cio IV em 12la.4, Julio UI em 1555, e Paulo IV em · 
1559. 

Depois d' esta resumida noticia é claro, que Jesus 
Christo não podia conformar-se a preceitos puramen-
te humanos, e que só foram collegidos dous, ou t.res 
seculos adiante. 

TOMO 11. 20 
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}: possível, e parece até provavel, que o exercJCIO 

de ollicios mechanicos !lilo implicasse com a n0breza 
das genealogias, e que o estado de grandeza ou de de-
cadencia das famílias não inlluisse na 'consideração, que 
mereciah'l em respeito aos ascendentes; mas este pon-
to' nada tem com a aJiegação do Thalmud, obra mui-
to posterior, e-incapaz de fater fé pelo seu cunho su-
pers~cioso. , 

O que se queria mostrar n' ~stes §§ era o lapso de 
alguns escriptores, que para santificar o trabalho ma-
nual com os exemplos de Christo não escolheram os ar-
gumentos, e não-pararam nem perante o erro de chro-
nologia! 

Feitas estas advertencias essenciaes passaremos a rc-
pür os §§ indicados. · 

Infelizmente da maneira, por que subiram, poder-se-
hia deduzi~ o contrario mesmo, do que se intentou 
exprimir: 

'Descendente de David, segundo ·o múndo, creram 
certos -escriptores, que o Christo, para obser\lar os cos- ' 
tumes de ~rael~ se applicasse a alguma prof.issão _la-
boriosa, como posteriormente se notou em alguns he..: 
breus distinctos, que obed~ciam n'isto ao preç~to do · 
Thalmud. ]~sta opinião é falsa.' . ' _ 

'Quem não ensina um officio a seus tilhos não lhes 
prepara bo'a sorte. Não se diga: sou nobre, e uma oc-
cupação hujnilde rebaixa-me I Rabbi Joana ti era pell~i
ro, Nahum copista, o outro Joanan trabalhava em sarl1-
.dalhas, e ~abhi Juda foi padeiro. ' 

'Eis a le1tra da regra; mas ser'ia pessiv~l que o Sal-
vador pud~sse cenformar-se. com ella, sendo o livro 
tão ·posterior'? Merecia-@, mesmo que tal impedimen-
to não existisse uma~ obra urdida de fabulas \e supcrs· 
tições? Aceresce que .o" silencio dos Eva'ngelhos não 
auctorisa_ s~qucr nem a conjectura.' ' · 



NOTA G. 

Q l~stemqnqo d~ :Nicephoro, hi~toriador eccle-
sj<\stjço qo q.uarto, s~çqlo. ~ P4o . .189. 

HAVEN~o dous escriptores do mesmo nome, Nice-
})horo Callixto, lllOQge ~ 4istoriador gr~go, e S, Nice-
phoro, patria.:rcba de Constantinopla, fallecido em 828, 
·auctor do Br~viarium historicum, cumpre-nos decla-
rar, que .nos ref~rimos ao prip1eirp1 que escreveu, en-
tre outras ob:ras, UJDQ. hitlto;ria eccle,<;if).,<;tica em ~3 vo-
lumes, a qW!l alc<.ln.ççt até ao ;,mno de 610, e foi pu.; 
blicada por Fronton d1,1. Duc em .~ fomo!:! Q.e foi. col)l 
u tradu,cção latÜHl de Lapge. Est.e Nicephoro falleceu • 
por 1350, e por is~o pertegce aos escriptores do XIV 

. seculo. Deve, por i~po, ler-s.E), )iistoriéldor do decimo 
quarto seelllo, e não do quifrto, como errada111ente 
.vem J)e texto. 



NOTA H. 

A. primeira foi tirada dos cinco livros compos-
tos pelo falsario Hegesippo sobre a ruina de Jeru-
salem etc.-PAG. 191. 

\ . 

H:eGESIPPO viveu entre o . an~o 1000, e o an~o 1080, 
era Judeu de nascimento, conyerteu-se ao christianis-
mo. . . 

Coni o titulo de Commentat·ios sobre os aclos dos 
Apostolos, escreveu urna historia da Igreja, de que só 
restam os fragmentos conservados por Eusebio. Tam.:. 
bem cqrnpoz outro livro intitulado: De bello fudaico 
et excidio urbis, mas julga-se perténcer a outro auctor 
dp wesmo ~10me, qu~ vivia em Constantinopla. 

Deve, portanto, entender-se que~ só por e:rro podia 
dizer-se no texto, que os cinco livros da ruína de Je-
rusalell) fo~flm .compo~t~s pelo falsario Hege~'ippo; o 
que se qmz f01 expnrn1..r que elles não sahu·àrn ela 
penna do virtuoso e douto J;>ispo, mas sim da mão do 
falso Hegesippo, ou do falsario <1f Hegesippo. 

Por isso repomos n'a errata competente o verdadei-
ro sen-tido ~l'est~ trecho. O cornpilador1'tlos cinco li-
vros sobre . ~t ruína de Jerusalern é muito mais recen-' 
te, pois auc~ores de conceito o faze~ poste!'Íor ao se-
culo decimo. Entretanto a opinião mais. seguida não 
o collocà errf epocha anterior aos fins do 1 seculo IV. 

\ .' 



NOTA J. 

Tratando das prerogatiYas de 1\Iaria, o eloqu~h
te doutor eleva-se, c exclama arcléndo em enlhu-
siasmo .etc.-PAG. 23Í:í. 

·S. CYmLLo ,representa um papel notavel na histori-a 
ecclesiastica do V seculo ; e parece que foi suscitado 

· por Deus para. defender ó mysterio da incarnação, nas 
calamitosas epochas em que a heresia mais se desen.;. 
freava para o negar. 

' Instruido desde cr~an0a por seu' tio, o palriarcha 
Theophilo, o estudo incansavel das sagradas letras e 
das tradições religiosas'-habilitou-o para 'se apresentar 
como firme columna . da verdade. 

Em !~12 succedeu no-patriarchado de Alexandria a 
Theophilo, e assignalou a sua entrada por um acto _de 
severidade contra os Novacianos, mandando fechar as 
suas igrejas, e sequestrar os vasos e moveis dos se"us 
templos. · 

Pouco depois a sua austeridade inllexivel ainda se 
manifestou no rigor com que puniu os Judeus, e~pul
sarído-os da cidade, por se haverem desencadeado em 
violencias contra os christãos. . _ · . 

Offerideu-se Orestes governador de Alexandria com -
este rasgo de auctoridade, accusandeo-o perante a cu-
ria imperial; mas S: Cyrillo, da sua parte, ,expoz tatri-
bem os motivos, que o tin\:wm determinado; e ·Cesar, 
julga-se que deu razão ao Santo, o que envenenou o _ 
odio d'o Prefeito, e foi causa,- com o tempo, da catas-
trophe em que pereceu a infeliz Hypaeia, donzella pa-
gã, geralmente estimada pela sua rara' sab€doria e pri-
moroso engenho. · 
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A' plebe feroz attribuin~o ãs suas occultas sugges-

tões · as discordias entre Orestes e o patriarcha; apo-
derou-se um dia d'ella, arrancou-a do seu carro, e di-
lacerada cruelmente, arrastou-lhe os membros ensan-
guentados pelas ,ruÇ~s !. · _ 

S. Cyri-llo refutou as homilias de N estorio com gran-
de vehemencia e felicidade; e correndo em Roma a de-
cisão da polemica, no concilio co~vocado pelo papa Ce-
lestino, teve a satisfação de ver approvada pelo con-
seQSO gera) dos padres as suas doutl.'i'nas, sendo encar-
regado ·elle proprio ele executar dentro de dez dias a 
sentença de excomtnunhão e depo·sição, proferida contra 
N estorio, se este não se 1·etractasse publicamente. 

Recusando submetter-se o heresiarcha, reuniu-se em 
~-31 em Epheso outro concilio, presidido por S, Cyril-
Ío em home· do pápa; é nã'o querendo Nestorio com-
iYárecer, apêsar de ter vindo á çidade, foram el:ami-
nadas as suas opiniões, e condemnadas dep!)is de tres 
citações juridicas, applicando-se ao auc.tor as penas de 
~xc?mmunl1ão' e ·~eposição, d.e que se deu. conhecimento 

· a<Y tmperador. · . . · 
· S. Cyrillp escreveu numerosas obras, que hao bri-
lham pela elegancia e cultura do estylo, porém 'que se 
recommendam sobre tudü pela -concisão -e clareza das 
demonstrações, l·eputando-se coJ.o prim~iras entre to-
das o Thesouro, os livros contra Nestorio~ e os dez li-
yros contra Juliano o Apostata ., 

. \ 
\ 

r 



NOTA J. 

Alguns auctorcs, citados por Macedo 'na su~ 
·obra Eva e Ave, accrcscentam sem hesitar , que 
S. Dionysio, apenas se achou na presença da Vir~ 
gem elc.-DAa. ~3(>. 

CITÁl\IOs em diversos Jogares da presente-obra a au-
ctoridade de Antonio de Sousa de Macedo na sua obra 
Eva e Ave; mas devemos com lealdade accrescentar, 
que perante a critica juçliciosa, e mesmo em pontos 
de doutrina, o livró do celebre secretario de estado 
de Affonso VI claudica mais de uma yez, já dçixán-
do-se arrastar de opiniões menos seguras, já apuran-
do, com _menos- rigor, as citações dos auctores, com 
que soccorre o texto. , _ 

O Jogar, a que esta nota se refere, parece-nos es-
tar n'esse caso. 

Macedo, narrando a commoção profunda, que o as-
, pecto da Yirgem Puríssima causo,11 a Dionysio Areo-

pagita, escriptor do primeiro seculo, apresenta as pa-
lavras p'roprias (attribuidas?) do Santo na epístola es-
cripta á S. Pal)lo seu mestre. 

Mas examinando o sr. conego Ferrão Márlens os 
catalogas das epistolaa chamadas do Areopagita, teve 
a behevolencia de nos advertir de que não encontrava 
entre ellas a que Macedo apresento[\ a paginas 4·'í.6, 
Parte li, cap. LXIV da sua obra, decnna impressão 
do anno 1766 ; sendo as que existem apontadas só-
ment~ estas: 1 .", , 2.", 3." a Cayo; o." a Dorothea,. 
(i." a Sesipatro, 7." a Polycarpo, 8." a Demophilo, 9.a 
a Tito, 10.;' a João Evangelista. · 

Accresce, que a au~henticidade elos escriplos 'de 
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S. Dionysio ·o Areopagita tem sido contestada, oppon-
do-lhe os criticas objecções graves, e dignas de sizuda 
reflexão: l~m geral tanto as epistolas, com.o os livros 
attribuidos a Dionysio, julgaram-se compilados no se-

- c.ulo V por auctoF desconhecido, não obstando, com-
tudo, a Tlota de apocryphos, para serem reputados como 
orthodoxos, e _para serem _citados .por Santo Ephrem e 

·muitos doutores catholicos. 
A obr-a mais aprecia~a, das chamadas de Dionpio, 

é a da Hiercwchia Ecçlesiasticq.. 

Fll\1. 

'' 

• 
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