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Recitada na segunda Dominga do Advento de 1837, na Matriz da Cidade de Santo 

Amaro, onde se achava S. Ex.
a
 R.

ma
, durante a revolta da Capital da Bahia. 

 

Tu es qui venturus es, an. alium expectamus? 

Tu es o que has de vir, ou he outro o que esperamos? 

Math. Cap. 11 v. 5. 

 

 

He assim, meus amados Irmãos, que procede hum espirito justo, desprevenido, e que 

sobre o maior de todos os interesses, a Religião, teme igualmente o prestigio da illusão, 

e os escolhos da obstinada incredulidade. Sabendo, que nem tudo o que parece ou se 

inculca sobrenatural provém do Espírito de Deos, e que he necessario, segundo o 

dictame do Apostolo Evangelista, provar ou indagar a sua origem Probate spiritus si ex 

Deo sint: (1) -- elle não se contenta com o testemunho da voz publica, e guiado pelas 

mais puras intenções e amor da verdade, corre á mesma fonte, pede, examina os títulos 

da Missão do Enviado Celeste, e apenas o reconhece pela sua doutrina, e pelas suas 

obras, elle cessa de interrogar a sua razão, para só render a homenagem de huma Fé 

humilde e sincera á Palavra e Authoridade doo mesmo Deos. Tal foi a marcha do grande 

Baptista, quando ouvio na prisão as portentosas maravilhas, com que o Filho de Deos 

começava a manifestar-se ao mundo. Elle envia immediatamente dois dos seus 

Discipulos, que se informassern da verdade, e dos signaes da Missão de Jesu Christo -- 

Tu es qui venturus es, an alium expectamus? -- A resposta a esta pergunta tão simples, e 

dictada por hum dever de consciencia, · he digna de quem a proferio - Ide contar a João 

o que ouvistes e vistes: os cegos vêm, os côxos andão, os leprosos alimpão-se, os surdos 

ouvem,, os mortos resurgem, aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho : isto he, as 

Profecias, que de longe demonstravão os caracteres do Messias, estão completas na 

minha pessoa ; e milagres taes ninguem póde obrar, se não existe nelle a virtude do 

Omnipente. 

Chrístãos timidos e vacillantes na Fé, he assim que praticais no meio das vossas 

incertezas, ou quando o vosso espirito fluctua, e se deixa n1over por todo o vento de 

capciosas doutrinas? Acaso tendes procurado de boa fé convencer-vos da verdade desta 

Religião admiravel, e da Divindade do seu Autor, consultando as provas victoriosas, 

que em todos os tempos a fizerão triunfar do erro, da heresia, e da in1piedade? Ah! Vós 

todos, que blasfemais sem pejo aquillo mesmo que ignorais, ou, por voluntaria cegueira 

e refinada malicia, não quereis conhecer os que sob o frívolo pretexto de não poder 

examinar e confrontar todas as Religiões do inundo, não quereis atender aos luminosos 

caracteres, que distinguem eminentemente o Christianismo; vós em fim, que pela mais 

·absurda inversão de todos os princípios, e de todas as leis, condemnais arbitrariamente 

esta Religião sempre benéfica, e sempre atacada, sem ao menos ouvir os seus 

defensores, ou antes ouvindo apenas os seus mais iro placáveis inimigos e accusadores ; 

que applaudis com enthusiasmo tudo quanto se diz ou se escreve para insultaia, ao 

mesmo passo que mofais ou sois indifferentes a tudo o ·que se produz em sua defesa : 

tende ao menos hum pouco de boa fé em negocio tão vital, e de tanta consequência para 

a vossa felicidade: se infelizmente sinistras prevenções tem fascinado o vosso espírito, 

duvidai bum momento, examinai, e á face das prodigiosas circunstancias do 

estabelecimento do Christianismo decidi, se elle podia ser obra dos homens Tu es qui 
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venturus es, an alium expectamus? O que os Discípulos de João ouvírão e virão, nós 

tambem o vemos á luz da Fé em monumentos irrefragaveis; e a· successão não 

interrompida de 19 Seculos de triunfos e de gloria, he hum novo milagre, que confunde 

todos os esforços da impiedade. 

Já vedes, amados Filhos, que venho entreter-vos hoje sobre o maravilhoso 

Estabelecimento da Religião de Jesu Christo, não porque considere existir no meio de 

vós hum só, que não esteja firme na crença, que felizmente professan1os ; n1as para 

reanimar-vos, e premunir-vos, como incumbe ao officio Pastoral, contra os artificios da 

seducção, e o pruido de insidiosas doutrinas, com que se procura quebrar todo o freio 

religioso, único que póde conter as paixões dos homens. Sem huma intima e profunda 

convicção da verdade do Chrislianismo, de que serviria prégar-vos as mais bellas 

maximas do Evangelho, que só recebem sua efficacia e sancção d'authoridade do seu 

Divino Legislador? Attendei-me pois, que eu principio. 

Se os incredulos tem espalhado duvidas. e obscuridadades sobre a certeza da Religião, 

elles não podem ao menos negar, que Jesu Christo existio, que foi o Author do 

Christianismo, e que pelos suores e fadigas de doze Discipulos, que Elle escolhera entre 

os homens mais desprezíveis da Galiléa, se fundou e propagou esta nova Doutrina, que, 

similhante no seu principio a hum grão de mostarda, se tornára depois huma arvore 

magestosa, que cobrio com seus ramos toda a superficie da terra, e a cuja sombra vierão 

repousar as aves do Ceo. Não há Paiz, nem Região tão remota, onde não penetrasse a 

luz do Evangelho, e onde não brotasse abundantes fructos esta prodigiosa semente: os 

ignorantes, e os Sabios, os Indios, os Gregos, os Romanos, os Barbaros, e os mesmos 

Cesares se alistão debaixo dos estandartes do Crucificado: nunca o vôo das Aguias do 

Imperio chegara tão longe, quanto o som da trombeta Evangelica; e huma Seita 

proscripta e combatida por todas as potencias do abysmo, se torna a Religião do 

Universo, fecundada pelo sangue de milhões de martyres. Em huma palavra, o 

estabelecimento do Christianismo he hum facto notorio, constante, e universalmente 

reconhecido; elle se acha consignado nos Annaes do Paganismo, bem como nos Fastos 

da Igreja, apoiado pelos Escriptores profanos, bem como pelos Sagrados Authores; e 

para me servir da expressão·de hum dos oraculos da moderna incredulidade, os factos 

de Jesu Christo são mais bem attestados que os de Socrates, de que ninguem ousaria 

duvidar. Ora, como se poderia explicar este fenomeno espantoso, que assignalou huma 

epoca nova, e memoravel na historia do mundo, a não querermos reconhecer caracteres 

da Divindade no estabelechnento do Christianismo? Que toda a terra se ache 

submergida nos horrores da Idolatria, isto he, de huma Religião abominavel, marcada de 

crimes e loucuras, que huma cega estupidez havia consagrado á veneração publica com 

os monstros fantasticos, que os tinhão commettido; não me admiro, quando vejo esta 

Religião em contradicção com a Moral, e com as mesmas Leis; quando observo 

divindades infames, e protectoras dos vicios mais vergonhosos;. quando vejo não ser 

preciso outro culto, que o das paixões, outro incenso, que os dos prazeres, outros 

sacrifícios, que os do pudor! Que lá do fundo d'Arabia se levante o Legislador de huma 

nova Religião, que extende os seus estragos e conquistas por hum a grande parte do 

Globo; he facil de explicar tão subita revolução pelos meios de violencia e terror, que 

elle empregou, pela ignorancia dos Povos, a quem illudio, e sobre todo pelo pruido de 

huma moral commoda, que estabelecia as suas recompensas na satisfação dos appetites 

e dos prazeres sensuaes. Mas que estranho segredo fôra este de fundar h urna Seita, 

escolhendo o que havia de mais fraco e mais vil aos olhos dos homens, anunciando 

como Filho de Deos a hum homem morto em hum patíbulo com apparencias de hum 

facinoroso, combatendo a superstição e os prejuízos mais arraigados, inculcando 
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dogmas os mais incomprehensiveis, prégando a pobreza, a mortificação dos sentidos, o 

perdão das injurias, e abnegação de si mesmo? Ide, diz Jesu Christo a doze pescadores, 

instrui todas as Nações, e submettei-as à minha Lei. Que! os Judeos, que o tem 

crucificado; os Gregos tão ufanos da sua sabedoria; os Romanos, que julgavão dever 

aos seus Deoses o imperio do mundo: todos esses Povos, de quem elles não conhecem 

nem o paiz, nem a lingua, nem os costumes! Como poderia triunfar-se de tantos 

obstaculos insuperaveis, do orgulho da Filosofia, dos interesses da natureza corrompida, 

da força da educação, dos artificios da politica, e da espada dos Tyrannos, se o Dedo de 

Deos não sustentasse este fraco edificio, ameaçado do furor dos ventos, e tempestades? 

Póde alguem mudar o espirito, e o coração do homem, e regenerar a natureza humana, 

senão o mesmo Artifice, que a formou do nada, e que podia dar á sua obra o destino e a 

fórma, que fosse do seu agrado? 

Com effeito, Senhores, não se póde contemplar o espectaculo da fundação do 

Christianísmo, sem ver a obra mais pasmosa da Divina Sabedoria, e sem deplorar a 

cegueira dos incredulos, que a desconhecem. Aqui não apparece nenhum desses meios, 

de que costuma valer-se a prudencia do Seculo, para realisar os seus grandes projectos; 

ou antes apparecem meios diametralmente oppostos, e que não tem proporção alguma 

com taes fins. Luzes e penetração de hum genio sublime, recursos de huma politica 

transcendente, credito e reputação entre os homens, attractivos da opulencia e das 

riquezas, forças poderosas e invenciveis, vós não tivestes parte no estabelecitnento desta 

sociedade nascente, que parecia dever extinguir-se no seu mesmo berço. Que erão esses 

homens, escolhidos para obrarem huma tão inaudita mudança? Serão alguns sabios 

famosos, que apparecem no supremo conselho dos Judeos, diante dos Filosofos de 

Corintho, de Athenas, e de Roma, armados com a erudição dos sabios do paganismo, 

com os raciocinios e subtilezas dos filosofos, ou com os talentos brilhantes dos grandes 

Oradores? Não, diz Santo Agostinho: erão huns ignorantes revestidos só da firmeza e 

simplicidade da sua crença, prégando os escandalos do Calvario - Non peritos 

Grammaticae, non armatos Dialeticae, non Rhetorica inflatos. -- Serião estes os 

agentes e Ministros, que o Mundo teria escolhido para qualquer importante em preza, ou 

poderião elles mudar a fé, as idéas, e os hábitos de todos os Povos, se não fossem 

animados do Divino Espirito, que os havia fortalecido e lhes havia ensinado toda a 

verdade? Socrates, Platão, Aristoteles, Zenão, esses grandes genios da antiguidade, 

depois de incansavel estudo e fadigas, podérão apenas communicar sua doutrina a hum 

pequeno ·numero de adeptos, já dispostos a ouvir suas lições; mas os Discipulos de Jesu 

Christo persuadem as cousas mais incriveis, e as verdades mais duras, a todo o universo, 

a toda a sorte de espiritos, ainda os mais prevenidos e reluctantes, sem outro trabalho ou 

difficuldades, que a simples exposição dessa mesma doutrina; cumprindo-se nesta 

admiravel docilidade ás impressões da Divina Palavra o oraculo evangelico Et erunt 

onules docibiles Dei. (2) -- 

He logo forçoso confessar, que o estabelecimento do Christianismo não foi devido ás 

luzes e talentos dos seus primeiros propagadores; que ao contrario declarão altamente, 

que não se·tinhão jamais servido dos discursos persuasivos da humana sabedoria Non in 

persuasibilibus humanae sapientim verbis (3). E seria acaso aos recursos·de hum a 

ardilosa Politica? Mas quando aprenderão essa alta Politica homens grosseiros, tirados 

das margens do mar, onde exercião a hurnilde profissão de pescadores? Tiverão elles 

outra Escola, que a de Jesu Christo, e não se vio o mesmo Paulo renunciar á sciencia, 

que tinha bebido aos pés de Gamaliel, para não anunciar senão a Jesus Crucificado? 

Alétn disso, que inaudita politica seria a de combater todas as paixões, e contrariar os 

prejuizos mais respeitados, para impor huma Lei, que revolta a natureza, e não promette 
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aos seus sectários senão a cruz, a humiliacão, e os soffrimentos? O Politico, que 

seguisse huma igual marcha, seria, por certo, embaraçado, logo no primeiro passo de tão 

difficil carreira. Mas não seria ao credito e reputação dos Apostolos, que elles deverão 

os primeiros sucessos do seu Apostolado? He preciso perder logo o senso, para avançar 

huma tão improvavel conjectura. Em que Provinda, ou em que Reino tinhão os 

Apostolos protectores e amigos? Na Judea? Mas elles alli são ameaçados, carregados de 

ferros, e açoitados. Em Roma? Mas eu vejo Edictos sanguinários contra os Discipulos 

de Jesus de Nazareth, cadeas, cruzes, e espadas, que esperão a Pedro e a Paulo. Será nos 

Liceos e Academias dos Filosofos? Mas aqui elles são tratados de insensatos Ga1ileos ; 

o mysterio da Cruz reputado por huma loucura, e o mesmo Paulo não escapa á 

indifferença ou á irrisão do Areopago. Não foi por tanto o credito, a opinião, e a 

confiança dos Povos, que produzio os primeiros successos do Ministerio Apostolico. 

A opulencia e as riquezas são por certo o grande. Mobil de todas as emprezas humanas; 

mas quem não vê, que a primeira condição do Apostolado foi a renuncia e o desapego 

de todas as cousas, até das proprias redes e barcos, que fazião todo o patrimonio e 

riqueza destes homens obscuros e desconhecidos? Quem ignora, que depois de beberem 

na Escola de Jesu Christo o espirito e o amor da pobreza, elles o ensinarão e persuadírão 

com o seu exemplo e doutrina, como a partilha e o caracter do verdadeiro Discipulo de 

Jesu Christo -- Omnis qui non renuntiat om.nibus, qure possidet, non pote.st meus esse 

discipulus? (4) -- Quem não sabe finalmente, que as mesmas liberalidades dos primeiros 

Fieis não tiverão outra applicação, que o allivio e soccorro dos pobres, oferecendo na 

communidade dos bens, e nos mutuos officios de beneficencia e caridade, o modelo de 

huma Sociedade perfeita, onde reinava hum só espirito, e hum só coração, e que enchia 

de assombro os mesmos Pagãos? Suppor em fim, que a força contribuio ao 

estabelecimento, e progressos do Christianismo, he fechar os ouvidos aos mais 

authenticos testemunhos da historia, e precipitar-se .em hum pyrrhonismo intoleravel. 

Força nos Apostolos, nestes hon1ens, que não receberão outra herança do seu Divino 

Mestre, senão a humildade e a paciencia! nos Apostolos, que não empregárão senão a 

persuasão, e a voz dos milagres! nos Apostolos, em fim, que mandados, como ovelhas 

no meio de lobos, se entregárão sem resistência aos supplicios e á morte, contentes e 

alegres de soffrerem injurias, pelo Nome de Jesu Christo! 

Não: não foi aos recursos do Seculo, que deveste, o Religião Santa, os teus gloriosos 

troféos e perpetua estabilidade, mas á Graça victoriosa, á Virtude do Alto, que 

fortaleceo os teus primeiros Ministros, animados com o exemplo e Palavras do seu 

Divino Mestre: -- Não temais, eu venci o mundo: Confidite, ego vici mundum (5) -- 

Fundada sobre a. Pedra inconcussa, verificada pelas infalliveis Promessas do Divino 

Esposo, sobranceira a todas as vicissitudes e revolucões dos Imperios, não recees, que 

as portas do abysmo prevaleção contra ti: reina serena e tranquilla no meio dos teus 

inimigos -- Dominare in Medio inimicorum tuorum (6). 

Pretendão embora os ímpios na sua cegueira, que a Religião não achou sectarios senão 

entre os simples e idiotas, ou pessoas da intima populaça. Ah ! eu não vos citarei, 

incredulos, só o testemunho dos Autores sagrados, que vós desprezais; mas lede os 

Tacitos, os Senecas, os Plinios, e outros inimigos do nome Christão, que attestão os 

progressos do Christianismo por toda a extensão do Imperio Romano, em todas as 

classes, e condições, em hum Seculo marcado entre as grandes Epocas da perfeição do 

espírito humano, onde brilhavão genios superiores, cujas obras tem sido e serão sempre 

o Codigo do gosto, e as delicias dos Sabios. Consultai hum Agostinho, a quem 

certamente não podeis recusar huma sciencia profunda, e huma critica luminosa; e elle 

vos dirá, que 1nuitos desses grandes homens passárão das Escolas dos Filosofos para a 
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de Jesu Christo: sim, diz este celebre Doutor, elles não renunciárão as suas luzes, mas 

submetterão-nas á Fé, em materia de Religião: nos vemos nas suas obras toda a 

erudição, que os distinguia no Paganismo, mas vemol-a empregada em defesa da 

doutrina de Jesu Christo: elles não querião disputar, mas sim morrer pela Fé. Consultai 

hum Tertulliano, que não he menos digno de respeito; e elle vos dirá, que os Christãos 

enchião as cidades, as fortalezas, as colonias, os campos, as Tribos, as Decurias, o 

Palacio, o Senado, as Assembléas, não deixando aos Pagãos senão os templos dos seus 

Deoses. 

Incredulos, que tanto idolatrais a vossa Razão, he tempo de render-lhe a homenagem, 

que ella exige de vós : he ella quem vos mostra o estabelecimento do Christianismo, 

como hum facto mais demonstrado, do que quanto se acha consignado nos Annaes da 

historia, e que examinando as causas de hum tal acontecimento, não hesita em 

pronunciar, que ella não podia ser obra dos homens, mas dadiva inapreciavel da Divina 

Sabedoria: e fosse possivel conceber o estabelecimento do Christianismo sem o auxilio 

do Ceo, elle seria, diz Santo Agostinho, o mais singular de todos os fenomenos, e·o 

mais espantoso de todos os milagres. 

He assim que discorria hum dos Doutores da Synagoga, o oraculo das mais celebres 

Assembléas dos Judeos, o sabio Gamaliel. Judeos fieis, lhes dizia elle, que assustados 

com as primeiras prégações·dos Apostolos em Jerusalem, quereis empregar a espada 

para anniquilar esta Seita na sua mesma origem, suspendei o vosso juizo, não precipiteis 

os golpes da vossa authoridade, e deixai prégar os Discipulos de Jesus de Nazareth -- 

Sinite illos (7): -- se a doutrina, que elles inculcão, he obra do homem, da impostura, da 

seducção, e da novidade, ella se destruirá por si mesma -- Si est ex hominibus consilium 

hoc, aut opus, dissolvetur: tal he a sorte de todas as seitas, e de todas as instituições dos 

homens. 

Mas se o Christianismo he obra de Deos, se a doutrina, que prégão os Apostolos, he 

divina, todos os vossos esforços serão inuteis; o Christianismo ha de estabelecer-se, e 

vós não podereis embaraçar os conselhos do Omnipotente - Si ex Deo est, non poteritis 

dissolvere illud. Eis aqui como Gamaliel, e os mais sabios dos Judeos cedião ás luzes de 

huma razão esclarecida, e se achavão dispostos a reconhecer o Christianismo, como 

obra de Deos, huma vez que elle fosse estabelecido, e geralmente propagado. E que 

dirião elles, se vissem o que tem visto e observado os nossos pretendidos Filosofos, isto 

he, a Religião collocada na fronte dos Cesares, triunfante da idolatria e do inferno, e 

dilatando suas conquistas até ás extremidades da terra? duvidarião elles submetter-se á 

evidencia de motivos tão fortes e poderosos? Ah ! não prestemos ouvidos aos 

fementidos oraculos desse insensato filosofismo, que com os especiosos nomes de 

razão, filantropia, e humanidade, só procura a desgraça dos seus similhantes, e a 

subversão de todo o principio religioso, e po1itico. Elle vos fallará em direitos da 

natureza; mas estes direitos não são para elle senão o abuso da razão, a impunidade do 

crime, e a destruição de todo o·freio saudavel da legitima Authoridade. Elle vos dirá, 

que a Fé dos Mysterios he huma tyrannia, a Moral do Evangelho hum jugo muito 

pesado para homens fracos, e que Deos não exige senão as homenagens do nosso 

coração; mas esta doutrina não he senão o pretexto e a linguagem das mais furiosas 

paixões. Elle chegará mesmo a prometter-vos a immortalidade sobre a terra porque até 

onde não tem chegado o delirio dos Filosofos! mas esta promessa extravagante he igual 

á da manhosa Serpente, quando quiz enganar e seduzir o primeiro dos mortaes: elle vos 

dirá ... Mas quando acabaria eu, ó meu Deos, se quizesse enumerar as blasfemias, os 

erros, as Mentiras, e as maximas licenciosas, com que a língua do impio, depois de 

insultar o Ceo, segundo a frase do Profeta Rei, manchou e contaminou toda a terra! Ah! 
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Senhor, a vossa Lei só, esta lei justa, consequente, rasoavel; esta Lei de paz e de amor 

será o unico objeto da minha crença, assim como a unica norma da minha conducta -- 

Narraverunt mihi iniqui fabulationes, sed non ut Lex tuu (8) 

Meus irmãos, não deliberamos mais hum momento sobre materia tão grave e de tanta 

responsabilidade. Se o Christianistno he obra de Deos, como estamos intimamente 

convencidos, que risco não corremos nós em desprezar os seus preceitos, ou porque 

tardamos ainda em lançar mão dos meios, que elle nos offerece para a nossa suprema 

felicidade? Por·que estamos ainda divididos entre Deos e o Mundo, como se podesse 

haver alguma aliança entre a luz e as trevas, entre Jesu Christo e Belial -- Usquequo 

claudicatis in duas partes? (9) Sim, até quando, ó Christãos, claudicaremos para duas 

partes? Se o Senhor he o nosso Deos, e se he Divina a Religião, que professamos, 

porque a não seguimos na sua pureza, e como ella nos he ensinada, ou transmittida pela 

legitima Authoridade, a quem o seu mesmo Autor confiou a sua guarda, até a 

consummacão dos Seculos immutavel, como a mesma verdade do Senhor, a mão do 

homem não pode tocal-a, sem desfigurar suas feições Divinas e encantadoras: ella não 

he o fructo das meditacões dos Filosofos, o que se aperfeiçoão com a experiencia dos 

Seculos; mas he o Pensamento, a Palavra do mesmo Deos, que tem em si o typo de toda 

a belleza e perfeição indivisivel em todas as suas partes, não póde despegar-se ti uma só 

pedra deste Edificio eterno, sem que todo elle caia e esmague o temerario, que ousou 

substituir outros fundamentos aos que forão postos pelo seu Divino Autor: violar hum 

só dos seus Preceitos he constituir-se transgressor de toda a Lei: rebellar-se contra o 

Poder da sua Igreja, he romper a unidade do Corpo místico de Jesu Christo, he rasgar a 

sua tunica inconsutil, e confundir-se, na frase do Evangelho, com os Ethnicos e 

Publicanos. Se tudo isto he verdade, torno a dizei-o, segui e abraçai de huma vez a Lei 

de Jesu Christo -- Si dominus est Deus, sequimini eum. -- Se porém Baal, se o mundo he 

o vosso Deos, segui-o embora; curvai diante delle os vossos joelhos, e cessai de 

offerecer o espectaculo de huma Religião equivoca, arbitraria, e monstruosa, que ousa 

submetter á razão, ou aos caprichos de hum fraco mortal a intelligencia e Sabedoria do 

mesmo Deos -- Si autem, Baal, sequimini eum .-- 

Infeliz de mim, se eu me visse hoje obrigado a applicar-vos, amados Filhos, esta triste 

alternativa, que o grande Elias propunha ao Povo de Israel! Pelo contrario eu me felicito 

com intimo jubilo e infinitas Graças ao Soberano Dador de todo o bem, de que o lume 

da Fé, e o amor da Religião,· no meio mesmo de tantos escandalos, e do sôpro maligno 

de tantas perniciosas doutrinas, se conserve ainda tão vivo e brilhante no seio do 

Rebanho fiel, que a Providencia se dignou confiar do·mais indigno dos Pastores! Assim 

não tivessemos de lamentar a fatal barreira, que separa de nós os nossos infelizes Irmãos 

da Capital! Assim os podessemos abraçar, e vel-os reunidos sob os gloriosos 

Estandartes da Religião e do Throno, que forão sempre os objectos do nosso culto, e os 

brasões da·gloria dos nossos maiores! O' Bahia, quem imaginára, quando ha pouco 

extendias tua mão bemfazeja a outras consternadas Províncias; quando patenteavas o 

teu horror ao attentado, que as cobria de luto; quando excitavas e inflammavas o 

patriotismo, e a sensibilidade dos teus habitadores, para voarem em soccorro dos teus 

Irmãos: quem imaginára, que tu mesma te tornarias, como ellas, objecto das nossas 

lagrimas e pungentes amarguras; que o teu sólo seria regado com o proprio sangue dos 

teus filhos: A Princeza das Províncias, a Cidade cheia de Povo, solitaria e deixada 

conto hum deserto! -- aquella, para quem se olhava como modelo de illustração e de 

paz, ferida de pasmosa vertigem, e ameaçada da inexoravel vingança predita por lsaias 

Pois que este Povo não he ajuizado, não se compadecerá delle o que o fez, e não lhe 

perdoará o que o formou! (10) 
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Ah! meu Deos; e permittirãs, que se cumpra tão espantoso anathema sobre a Cidade do 

teu Santo, a Capital do Salvador! Não está ainda satisfeita a tua Justiça com tantos 

golpes, que tens descarregado sobre nós; a intemperie das Estações, a praga que tem 

assolado os nossos campos, as molestias que nos affligem, as lagrimas e a desolação de 

tantas familias dispersas, tantos interesses perdidos, tantas vidas ou sacrificadas ou 

expostas... E será preciso, que·se accumulem todos os thesouros da tua colera, e so te 

satisfaça a nossa ultima ruina! Não te movem as preces e gemidos, não já de dés Justos, 

mas de tantas innocentes virgens, que na obscuridade do claustro, velando em roda do 

teu Throno immortal, levantão suas timidas mãos para conjurar por si, e por nós a tua 

infinita Clemencia! Que interesse podes ter, ó meu Deos, no extenninio dos teus filhos, 

e na destruição da tua sempre protegida Cidade! Ser-te-ha mais agradavel o fumo 

infecto, que exhalão os horrísonos instrumnetos da morte, do que a suave fragancia das 

nuvens de incenso, que dos nossos Altares se elevavão diariamente, entre mil hynnos de 

louvor, ao teu Divino Acatamento! E quem fará celebrar, em tua honra e de tua Mãi 

Amabilissima, essas multiplicadas e tocantes Festividades, que nos transportavão da 

mais pura alegria! Será no meio do pranto, da confusão, e do susto, entre o clamor das 

trombetas, e o pavoroso estrondo das armas, que se hão cantar os teus louvores, e 

offerecer-te o tributo das nossas adorações! Acaso pretendes - Fazer milagres 

aos·mortos, ou esperas, que desgraçadas victimas cantem no sepulcro a tua 

misericordia, e a tua verdade na pedirão! (11) O' Espada do Senhor, até quando 

deixarás de repousar; basta de ferir-nos; entra na tua bainha, refrigera-te, e põe·te em 

silencio - Oh mucro Domini, usquequo non quiesces, ingredere in vaginam tuam, 

refrigerare et sile! (12) 

Procuremos pois, amados Filhos, e trabalhemos incessantemente por conciliar 

Clemencia do Deos de toda a consolação, mantendo illibado o inapreciavel Deposito da 

Fé dos nossos Pais, deste Dom gratuito da Divina Misericordia, que tem sido negado, ou 

subtrahido a tantos Povos, em castigo das suas infidelidades: mas são as boas obras, e a 

pratica dos deveres, que nos impõe a Lei do Senhor, as que podem animar e alimentar 

essa Fé, que sem ellas he esteril e morta: he exprimindo-a em nossos costumes, que 

elles se tornarão dignos do verdadeiro Christão, e que depois de celebrarmos 

dignamente o inefável Nascimento do Divino Redemptor, que felicitára o mundo com 

este incommensuravel Beneficio, iremos celebrar os triunfos do Cordeiro na feliz 

Immortalidade, que eu vos desejo. 

FIM. 

 

 

1 1. Joan. Cap. 4. v. 1. 

2 Joan. Cap. 6. v. 45. 

3 1. Corinth. Cap. 2. v. 4. 

4 Luc. Cap. 14. v. 33. 

5 Joan. Cap. 16. v. 33. 

6 Psalm. 109 v. 10. 

7 .Act. Cap. 5. v. 38 e seg. 

8 Psalm. 118 v. 85. 

9 Reg. Lib. 3. Cap. 18. v. 21 e seg . 
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10 Is. Cap. 27 v. 11. 

11 Psalm. 87 v. 11 e 12. 

12 Jerem. Cap. 47 v. 6. 
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192. 


