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Discurso Recitado na Igreja Matriz de Santo Amaro da Purificação 

por Ocasião da Festividade Celebrada no Dia 05 de Fevereiro do Corrente Anno 

pelo Consórcio de Sua Magestade Imperial O Senhor D. Pedro I  

– Imperador Constitucional, Defensor Perpétuo do Brasil - 

com a Sereníssima Senhora Princeza de Leuctemberg e Eiscthoedt. 

 

Por Benigno José de Carvalho e Cunha -1830 

 

Beati viri tui, et beati servi tui. 

Bem aventurados os teus varões, e bem-aventurados os teus servos. 

Paralimpomenos 1 2° Cap 9°vs 7º 

 

Conhecer o bem, e amallo, e levantar os olhos e o coração ao fontanal, donde emana, 

para gratificar sua benefica efusão, he o distintictivo dos seres inteligentes, he o próprio 

caracter do homem virtuoso, he a propensão invencível do homem da Natureza, he o 

dever sagrado do homem christão. 

O agradeciemento, na verdade não só he dictado pela razão, e pela virtude, mas a 

mesma natureza o ensina, e por isso, o grande Seneca dizia, - que nenhum governo tinha 

legislado contra ingratos, - julgando supérfluo, - que as Leis se introduzissem nos 

officíos da natureza. 

As sagradas paginas do Novo e Velho Testamento estão cheias de exemplos, 

exortações, e preceitos de gratidão: e está foi sempre a pratica do Chistianismo, 

recebido o benefício gratificar o bemfeitor o bemfeitor terreno, como canal immediato 

do bem, o bemfeitor celestial, Deos, como primeiro Author de toda a nossa ventura. S. 

Paulo roga instantemente aos fieis na sua Epistola a Timotheo, que, fação oração, e 

rendão a Deos as devidas graças pelo bem, que liberalisa a todos os homens, e 

singularmente pelos Reis - obscro igitur fieri orationes, potulationes, gratiarum 

actiones pno oinnibus, hominibus, pro Regibus . . . 

Possuidos destes sentimentos, como homens, e como Christãos, gratos ao Augusto 

Monarcha, Fundador e Defensor Perpetuo deste vasto Império, como Cidadãos 

benemeritos, a Ilustre Câmara, o Clero, a Nobreza, o Povo desta insigne Villa se ajuntão 

solenemente dentro do recinto deste sanctuario, e levão os olhos, o coração ao Ceo para 

entoar as devidas graças ao Altíssimo, Supremo Arbitro das Nações, que se há dignado 

distinguir este recem-nascido Império com mais decisivo testemunho de sua divina 

predilecção no Consorcio ditoso do melhor Monarcha do Universo com a mais bella e 

virtuosa Princeza, Ilustre Descendente, e Herdeira das virtudes do grande Monarcha, 

Fundador da Monanchia e Constituição Bavara. 

Esta Divina Predileção, para com hum povo, a quem a Providência destina hum grande 

Monarcha, foi reconhecida pela famosa Rainha de Scheba, quando ao mais Sabio, e 
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mais venturoso Monarcha d'aquelle século, Salomão; diria estas palavras notáveis - quia 

diligit Deus Israel, et vult servare eun in aetemum ideirvo posuit te super eum Regem, 

ut fadas judicium at que justitiam -, hum testemunho authentico da predileção de Deos 

de Israel, a quem ama e quer conservar perpetuamente, dizia esta Rainha, he o haver-te 

constituído rei sobre elle para fazerem juizo e justiça. 

Este he cem effeito, Senhores, o meu sentimento, e o vosso, que querendo Deos fundar 

e conservar perpetuamente este glorioso Império, nos decretos inexcrutaveis da 

providencia, vos destinou para governa-lo ao Grande PEDRO, e lhe preparou e deo 

huma Consorte, Digna de Seo Coração Magnanimo, a qual só podia enxugar as 

lágrimas, e amaciar a saudade da Immortal LEOPOLDINA, Coadjutora da grande obra 

da Liberdade e Independencia do Brasil, e primeira Esposa do nosso Augusto 

Monarcha, e que uma morte prematura roubou ao Seo Amor e a ventura do Brasil. 

Um throno occupado pela Justiça, e pela sabedoria he o mais insigne beneficio, que 

Deos pode fazer a uma Nação, he a origem de sua gloria e de sua ventura, e he por isso 

mesmo o maior estimulo do publico jubilo, e o mais justo motivo do reconhecimento 

dos povos. Eu considero, Senhores, bem longe de vossos corações a política mentirosa. 

Não, não vos conduz ao templo do Senhor a lisonja, ou hypocresia política. 

Taes monstros não tem lugar num peito Brasileiro. Filhos de Heroes, descendentes de 

uma Nação outrora Senhora de um Império tão dilatado como o do Sol, e que sempre 

idolatrou seus Soberanos legítimos, e naturaes, só se abriga em vosso peito o amor filial 

para com um Monarcha, verdadeiro Pai da Patria, só acolheis em vosso coração os 

sentimentos puros de gratidão pelos benefícios recebidos, e de admiração pelas virtudes 

de tão inclito Soberano, só vos transporta emfim o mais sincero jubilo por tão venturoso 

Consorcio. 

Tendo a honra, posto que sem méritos, de ser neste sagrado lugar o orgão de vossos 

sentimentos, só poderei fallar a linguagem da verdade. 

A Rainha de Scheba tendo sahido de seos Estados para ir pessoalmente verificar as 

grandes coisas, que a fama publicara da Sabedoria e riqueza de Salomão, depois de ter 

presenciado a bella architetura, e riqueza e aceio de seos Palácios, a abundancia, e bem 

regimen de sua Casa, a discripção, e Sabedoria, e justiça do seo governo, concluiu 

exclamando - Beati viri tui, beati servi tui - o grande Rei, quanto eu tinha ouvido, ainda 

não iguala o que vejo, venturosos são os teos varões, venturosos os teos servos. - Eu da 

mesma sorte convencido da grande felicidade, que gosa a Nação Brasileira debaixo do 

governo sabio e justo de Suas Magestades Imperiais o Senhor D. PEDRO I, e Sua 

Augusta Consorte a Senhora D. AMELIA DE LEUCHTEMBERG, E EISCHTOEDT, 

exclamei - ínclitos Soberanos, que com justo motivo o Povo Brasileiro adora, 

venturosos são os vossos varões, os vossos Súbditos! Beati viri tui, beati servi tui. 

Venturosa Nação Brasileira, porque tem a fortuna de ser governada por tão Digno 

Soberano, e mais venturosa ainda, porque ao lado do mesmo inclito Soberano vè 

sentada hoje no mesmo throno, ajudando a sustentar e reger as redeas pezadas do 
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Governo, a Clemente, Sabia, e Beneficentíssima PRINCEZA de LEUCHTEMBERG, 

Sua Dígníssima Esposa. 

Esta imponderável felicidade da Nação Brasileira debaixo do Governo do Sr. D. 

PEDRO I dará assumpto á presente oração, que divido em duas partes. 

Ventura da Nação Brasileira debaixo do Governo do Sr. D. PEDRO I - primeira parte: 

O complemento desta mesma ventura pelo Consorcio de Sua Magestade Imperial com a 

Sereníssima Senhora PRINCEZA D. AMELIA DE ELUCHTEMBERG, - segunda 

parte. 

Ainda que outra coisa não faça mais, do que presentar-vos o quadro daquelle bem, que 

vós mesmos vedes e experimentaes, ainda que só exprima esta minha voz os 

sentimentos de respeito, amor, e gratidão, em que vossos mesmos corações tresbordão, 

sempre vos será grata a lembrança e recordação desta ventura, de que gozaes, e a 

expressão daquelles sentimentos, e affectos, que hoje com tão pomposa festividade 

manifestaes, fasendo conhecer ao mundo que hum Monarcha, Pai da Patria he incensado 

com o Suavíssimo parfume do sincero amos dos seos povos, ao mesmo tempo que hum 

tyranno so recebe a homenagem da vil adulação, que a lisonja timída profere com os 

labios trêmulos, e que o coração desmente. 

Ajudado com o auxílio divino, que humildemente imploro, confiado na benevolência de 

tão ilustre, Sabio e benemérito auditório, prestando-me vossas atenções, vou expor a 

materia proposta, e já principio. 

Beati viri tui, beati servi tui: vejamos, Senhores, com quanta razão se applica ao Senhor 

D. PEDRO I Imperador do Brasil esta Sentença, que ao mais sabio dos mortaes dirigia a 

Rainha de Scheba. Prometi mostrar nesta primeira parte o Brasil venturoso pelo governo 

deste novo Salomão. 

A ventura de hum Estado he a sua riqueza e civilização, porque só por estes meios he 

que elle pode conseguir o seo fim. O fim de hum Estado não pode ser a utilidade e 

paixões de hum só homem: seria absurdo admitir que milhões de homens se tivesse 

reunido debaixo de huma mesma authoridade suprema para servir de instrumento só á 

suas paixões, á seos caprichos e bem ser. se a violencia chegasse a reunir os homens 

para hum tal fim, esta associação formaria hum rebanho de escravos infelices, mas não 

hum Estado. 

Grandes Soberanos, como Aurelio, Frederico 2º, José 2º, Catharina 2ª tem proclamado 

este axioma político, que o Chefe de hum Estado he o seu primeiro servo, que governa 

para a utilidade dos Súditos, e que estes lhe não obedecem, senão pelo seo próprio 

interesse, confissão esta, que nada enfraquece a Authoridade suprema, porém a 

confirma, tornando-a legitima porque uma potência, que só he de util a quem a exercita, 

he sempre injusta a precaria. Nem a publica profissão desta verdade falta ao nosso 

inclito Soberano, o Senhor D. PEDRO I para collocar seo Nome Augusto na galeria dos 

Heroes a par dos maiores Monarchas do Universo. Não deve jamais o voraz tempo 

riscar da lembrança dos Brasileiros aquellas memoráveis palavras, que a alta Sabedoria 

de PEDRO lhes dirige em seo manifesto - " Brasileiros, diz, Amigos, reunamo-nos, sou 
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vosso compatriota, sou vosso Defensor; e encaremos como único premio de vossos 

suores a honra, a gloria, a prosperidade do Brasil ... A minha felicidade, convencei-vos, 

existe na vossa felicidade." Em tudo esta peça immortal da Sabedoria de PEDRO 

transluzem os mesmos Sentimentos. 

O fim pois de hum Estado só pode ser a segurança, isto he, a separação de tudo que 

pode pertubar ou difficultar o livre emprego das faculdades pessoaes do Cidadão, e das 

cousas, que constituem a sua propriedade, por outros termos a garantia de seos direitos 

naturaes e adquiridos; porque só hum interesse permanente, moral e comum, he que 

pode cimentar a união dos Cidadãos, e toma-la indissolúvel, e hum tal interesse só pode 

ser a segurança, ou garantia dos direitos. 

Mas quando mais cresce a potência, tanto mais facilmente se consegue esta segurança: a 

potência de hum Estado mede-se por sua riqueza e civilização; quanto mais esclarecida 

e rica he uma Nação, tanto mais se aumentam os meios de defender- se de seos inimigos 

estranhos e domésticos, tanto maiores progressos faz a Moral entre seos membros, e 

menos inimigos acolhe dentro de seo seio, e he conseguintemente prospera e venturosa. 

Posto pois que a ventura Nacional consiste na sua riqueza e civilização, vamos mostrar 

como no Governo do Sr. D. PEDRO I o Brasil tem conseguido esta ventura. Antes 

porém que nos entranhemos em tão vasto e glorioso assumpto, he preciso notar, que 

supposto não gozemos ainda completamente esta ventura Nacional, nada derroga a 

gloria do AUGUSTO FUNDADOR deste Império pois que da sua parte tem assentado 

as bases da prosperidade Nacional, e tem tornado a Nação tão venturosa, como he 

possível pelos seos esforços. 

Há 8 annos que Este Luminoso Sol do Brasil ilustra, e vivifica este vasto Império. 700 

annos decorrerão antes que Roma visse o glorioso século de Augusto; só 400 annos 

depois do nascimento do Reino de Portugal he que os Portuguezes chegarão a ver a 

época da sua maior gloria. Dominador de huma grande porção do Universo, recolhendo 

as riquezas de todas as partes do mundo conhecido, Portugal tocou então o apice de sua 

riqueza, e civilização no Reinado de D. Manoel. 

Desde o Conde D. Henrique, Tronco da Augusta Dynastia Portugueza até D. Manoel, 

15 Monarchas trabalharão na prosperidade desta famosa Nação: estas fadigas e esforços 

dos grandes Monarchas Portuguezes, coadjuvados pelo valor, pelas virtudes e industria 

daquella Nação, crearão os elementos da celebre grandeza, que 4 séculos depois da 

Fundação daquelle Reino offereceo o mais glorioso assumpto ao sonoro clarim da 

Fama, assombrou o Universo, e foi invejada dos mais ilustres povos. 

O caudaloso Amazonas he em seo fontanal hum pequeno rio: no curso de 1880 legoas 

engrossa progressivamente recolhendo em seo seio os cristalinos cabedaes do 

innumeraveis rios, que nelle vem entornar suas riquezas: quando sua magestosa corrente 

desagoa no Oceano, faz recuar suas aguas 14 legoas, e humilha seo empolado orgulho: 

já não he o pequeno rio das montanhas do Perú, he o maior, o mais considerável, o mais 

extenso, e magnífico rio do Universo. 
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Tudo se move lentamente, e como por degráos insensíveis na ordem da natureza, como 

na ordem moral. Nenhuma Nação tocou jamais de repente o cume de sua grandeza, de 

suas luzes, e de sua civilização. Além de que a segurança de hum Estado he obtida pelo 

mesmo Estado, mas a civilização e a riqueza obtem-se principalmente pelos esforços 

dos indivíduos, Favorecidos pelo Estado. A desunião emfim dos cidadãos sobre o 

Governo origina partidos, que embargao tambem não pouco o curso da ventura 

Nacional. 

Mas tornando ao nosso assumpto digo que o Imperador faz a ventura do seo Estado, 

quando mantem a segurança, e favorece o progresso e augmento e sua civílisação. Estes 

são os unicos deveres de hum Soberano. O cumprimento destes deveres exige 1º a 

determinação dos direitos e deveres dos Cidadãos, o que he objecto da Legislação: 2º a 

garantia, conservação, e manutenção dos mesmos direitos, o que he objecto da 

administração; tudo isto suppõe hum Estado independente. 

Por todos estes tres meios fez o Sr. D. PEDRO I venturosa a Nação Brasileira, 1º 

fazendo-a independente: 2º legislando: 3º administrando. Desenvolvamos cada hum 

destes artigos de persi. 

Independência do Brasil! Tu és a primeira pedra fundamental do edifício sublime de sua 

gloria e de sua felicidade. 

O Brasil descoberto no século 15, povoado successivamente por colonías Portuguezas 

até o reinado d'EI Rei D. João 3º, e depois pela emigração dos mesmos Portuguezes, que 

de seo moto próprio vinhão procurar fortuna neste delicioso Paiz; emigração, que foi 

sobremaneira excessiva desde 1807 até 1820, tempo em que a Dynastia Reinante, 

havendo deixado a Metrópole Européia, residio neste hemispherio, contava em 1808 

quatro milhões de habitantes civilizados sobre huma extensão de terreno de 38.600 

legoas quadradas. Desde 1500 até 1815 foi o Brasil Colonia; hum mesmo Estado com 

os Reinos de Portugal e Algarves: neste mesmo anno se fez hum Império independente. 

Não exporei as razões, que justificão evidentemente esta celebre mudança na 

organização social do Brasil; forão sabiamente expendidas no Manifesto do 

IMPERADOR, graves penas tem desenvolvido o mesmo assumpto, e he precizo 

attender a brevidade. Somente farei a este respeito huma reflexão. 

Huma Colonia he hum filho, que a Nação Dominadora dá a luz, cria e educa. 

Essa educação deve ter hum termo para os povos nascentes, assim como tem para os 

filhos. Este termo he o maior idade para os filhos, que as leis fixão quando se suppõe 

completa a educação, e o homem capaz de dirigir suas acções, e promover sua própria 

felicidade. 

Seria por ventura tolerada hum Pai, que depois de haver educado seo filho, o quizesse 

obrigar a servir toda a vida ás suas commodidades, e augmento de sua fortuna com 

detrimento da felicidade do mesmo filho? 

Nem a natureza, nem a razão, nem a lei o tolerava. A natureza, porque o destinava para 

chefe de huma nova sociedade: a razão, porque he sempre conforme com as justas 

inclinações da natureza: a lei, porque marca o tempo do domínio paterno. 
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O Brasil era este filho emancipado pela natureza, pela razão, e pela Lei.  

A natureza o tinha collocado 1200 legoas distante da Capital do Reino Unido: hum mar 

vastíssimo, e arriscado medeava entre o Monarcha e seos súbditos, do que se originava 

a demora, e muitas vezes, a frustração das determinações do Governo Executivo, ao 

mesmo tempo que os Ministros e Vice-Reis, longe das vistas do Soberano, arrastados 

pelo orgulho, e pelo interesse e ambição, como costuma acontecer, opprimião este 

Povos com ferreo despotismo: de quantas vexações fostes vós mesmos nesse tempo 

testemunhas, e talvez victimas? Além de que o Brasil tem dentro em si quanto precisa 

para acudir a Primavera ostenta de mais pomposo e bello nos Jardins do Tejo, ou nas 

graciosas Campinas da Italia, ou nos descantados prados da Grécia: quanto o Outono 

alardea de mais saboroso na copia e variedade de fructos de todos os climas, as doçuras 

de todas as Estações, e a riqueza de todo o genero de productos naturaes. 

He portanto o Brasil hum Paiz, que a Natureza fez independente. 

A razão dicta a mesma independencia; pois he justo que hum Estado maior em 

povoação e em riqueza, capaz de se felicitar a si mesma, continue a ser esgotada, e 

escravizado por outro menor, e que pela distancia, e pela politica não pode, e não quer 

avantajar a fortuna de sua Colonia. 

A lei em fim, que emancipa os individuos, deve intender-se emancipar as Colonias, que 

estão em semelhantes circunstancias, e por mais forte razão. 

Mais ainda que a equidade, e a ventura do Brasil exigissem sua emancipação, só huma 

serie de factos inesperados, e a actividade, e força de caracter, e talentos admiraveis do 

Immortal PEDRO podião produzir sua independência. He com efeito hum espectáculo 

novo na História, o que nos apresenta o Brasil nesta revolução da Independência. 

Vemos mudar-se a organização social deste Paiz quase insensivelmente, 

desenvolvendo-se a pouco e pouco, e os agentes de sua emancipação chegar sem 

obstáculos, e só pelo poder dos factos á resultados, que elles talvez desejassem, aos 

quaes porém não se atrevião a aspirar. Foi nesta crise que o IMPERADOR fez brilhar 

todo o seu grande gênio. Os Brasileiros estavão divididos em differentes partidos: hum 

povo ardente era arrastado por diversas paixões violentas: reprimil-as não era possível: a 

anarchia preparava suas garras sanguinosas para empolgar, e espedaçar este delicioso 

pais: PEDRO Activo, Prudente, e Intropido põe-se á frente da revolução, dobra, dirige e 

doma a energia revolucionaria, e a encaminhar ao bem da Nação. Os Povos se reunem á 

elle, como filhos em torno de hum Pai amante, e desvelado pela sua felicidade: o 

acclamão seo defensor Perpetuo: lhe rogão tome o titulo de Imperador annue aos justos 

votos dos Brasileiros: assenta a pedra fundamental de sua ventura, e se constitue 

Fundador do Império do Brasil, e seo Nome vai dar novo lustre ao cathalogo brilhante 

dos Fundadores das grandes Monarchias, e vai ser gravado no Templo da Glória a par 

dos nembrod, dos Cyros, dos Alexandres, e dos Augustos. 

O Brasil, solto pelos disvelos, e pelo heroico valor de PEDRO dos grilhões pezados, 

com que a Nação dominadora atalhava, e impedia o progresso de sua riqueza, 

civilização, e ventura; desenvolve suas faculdades, pôe em acção seos membros, 
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exercita seos talentos, e faz valer os ricos productos, que a natureza há entornado em 

seo seio. 

O Brasil independente ergue sua frente magestosa a par das grandes Nações do 

Universo: já sente ascender-se nos Cidadãos do novo Império o amor da Patria: as 

Letras e as Sciencias recebem novo impulso com os serviços, que vão prestar ao próprio 

solo: já as riquezas não tem outro consumo, que não seja o que requer a prosperidade 

nacional. O Brasil independente no extasi de sua imaginação embriagada pela própria 

gloria já sente poder crear no novo Mundo novos heróes, que sejam proprios seos, 

capazes de hombrear com os Tejo, do Sena, do Tibre, ou do Tamisa: já se persuade ver 

surgir do Parnasso Brasileiro com as frentes laureadas novos Camões, Tassos, e 

Homeros, que cantem as empresas de seos guerreiros: já sente excitar-se na mocidade 

Brasileira o espirito marcial dos Castros e Albuquerques, dos Fábios, dos Germânicos e 

Turennes: já vê animada com novo espirito patriótico a Industria, Agricultura, e 

Commercio, fontes inexhauriveis da riqueza e ventura das Nações, e por todos os lados 

lhe parece ver o Ceo risonho derramar em copiosas torrentes a felicidade sobre o Novo 

Império. 

Independência do Brasil ! Ah! Tu és a primeira pedra fundamental de sua prosperidade, 

e o primeiro aderece da esplendente gloria de PEDRO, e o mais forte estimulo, e justo 

motivo da gratidão dos Brasileiros com o seo IMMORTAL LIBERTADOR. 

Mas se PEDRO fundando hum novo Império no novo Mundo iguala á gloria dos 

Heróes, Fundadores das Monarchias, legislando ao seo Povo excede quanto a fama tem 

proclamado dos maiores Monarchas. A legislação de hum Estado occupa-se em regular 

os direitos, e os deveres dos Cidadãos: por isso mesmo que aquelle, que adquire 

direitos, se impõe também deveres se chama Lei. He preciso pois haver Leis, tanto para 

regular os direitos e os deveres reciprocos do Soberano, e dos Súbditos entre si: os 

primeiros formão o que se chama Constituição do Estado, e os segundos se 

comprehendem debaixo de nome de Legislação propriamente dita. A Constituição ou 

Lei fundamental do Estado, e a Legislação serão tanto mais perfeitas, quanto mais 

promoverem a segurança do estado, e quanto mais bem estabelecidos e garantidos 

forem por ellas os direitos dos povos e seos deveres. 

Quando aquelles dois objectos pertencem exclusivamente ao Governo não podem 

commumente ser bem garantidos os direitos do povo; mas pelo contrario succede, 

quando as differentes classes dos Súbditos por meio de Representantes tirados do seo 

seio tem parte na mesma Legislação e Constituição. Porque no primeiro caso, se 

succede que o Governo he justo, não resta aos povos meio algum de evadir sua 

oppressão: no 2°caso porém tem hum apoio nos seos Representantes: quando o Governo 

he absoluto os Nobres, e os Privilegiados preponderão sobre a massa da nação; e 

quando he representativo os povos se equilibrão por meio de seos deputados com a 

porção mais poderosa da Nação, os direitos são iguaes, e os deveres reciprocos. O 

IMMORTAL FUNDADOR do Império Brasileiro pezando em sua alta Sabedoria a 

qualidade de legislação que podia felicitar mais o seo Povo, Povo, que, como Elle 

mesmo se exprime em huma de suas Proclamações , seo Coração idolatrava, lançou 
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mão desta forma de Governo, em que a Constituição e Legislação está dependente não 

só do Imperante, mas também dos Representantes da Nação. 

Nembrod fundou o Império dos Assirios; mas sendo o primeiro Monarcha, que houve 

no mundo, foi também o primeiro tyrano: Cyro fundou a Monarchia dos Persas, mas 

agrilhoou seos povos, e fez pezar sobre elles o ferreo Sceptro do Despotismo, Alexandre 

Magno fundou o Império da Macedônia, mas o esplendor das suas vitórias, seo valor, 

seo grande genio só servirão a escravizar os povos conquistados, e a opprimir a 

humanidade: Augusto fundou o Império Romano, mas sepultou sua Liberdade; PEDRO 

funda o Império do Brasil, mas arranca seo Povo da escravidão, em que jazia e faz girar 

no horizonte Brasileiro o Sol de huma bem regulada liberdade, dando ao Brasil huma 

Constituição, pela qual fossem mais seguramente garantidos os direitos dos seos 

Súbditos Brasileiros. No mesmo tempo, em que a Europa forceja inultilmente por 

conseguir sua liberdade, ao mesmo tempo que a tyrannia exercia em toda parte seo 

barbaro dominio, a Europa quase toda gemia debaixo do jugo do Absolutismo e 

Despotismo, PEDRO entre os Reis, como Aguia sublime, remontando seo vôo ás 

nuvens, Sobranceiro á opinião e caprichos dos mais Soberanos, inaccessível aos afagos 

e lisonja do orgulho natural aos homens, da espontaneamente a Liberdade ao venturoso 

Povo Brasileiro. O gloria do ínclito Fundador do Império Brasileiro ! Nem vossa 

fortuna, AUGUSTO IMPERADOR podia offerecer vos hum mais brilhante assumpto 

ao Vosso Grande Genio, que o de libertar vossos Súbditos, sem Vossa Gloria aspirar a 

maior grandeza, que a de arvorar o pendão da humanidade e Liberdade sobre as ruinas 

da tyrannia e despotismo. 

Entre os soberanos, que com suas virtudes aformosearão o Universo, PEDRO brilha, 

qual Sol luminoso entre os astros da noite. O grande Vesparsiano foi sensato e valente; 

Tito affavel benefico; Trajano doce e sociável; Adriano generoso; Antonino piedoso, 

Marco Aurélio Philosofo; mas a Philosofia d’Aurelio, a piedade de Antonino, a 

generosidade de Adriano, a felicidade e doçura de Trajano, a beneficencia de Tito, o 

valor e sabedoria de Vespasiano somente poderão amaciar os grilhões dos povos, que 

dominavão; PEDRO, o imcomparavel PEDRO, reunindo em si todas as virtudes, com 

que cada um destes grandes Príncipes, por quem ainda hoje o mundo chora, se 

distinguião e caracterisavão, espedaçou as pezadas cadeiras, que algemavão seo Povo 

querido, arrancou-lhe o ferreo jugo, soltou-o, libertou-o, fel-o grande e venturoso. Oh 

Brasileiros!... Nação venturosa!... Respirai: sois hum Povo livre ! Hum Povo Soberano! 

que he das algemas, com que o Despotismo outrora rocheava os vossos pulsos, onde 

estão os grilhões, que sustavão vossos passos na carreira da gloria, a que vos convidava 

o vosso grande engenho, e caracter Nacional? Desaparecerão: quebrou-as, consumio-as, 

anniquilou-as o ínclito Coração de PEDRO, que o excedeo em beneficencia para com o 

Império Brasileiro, não deverá com mais forte razão ser chamado - as delícias da Nação 

Brasileira? 

Brasileiros, se os vossos corações e vozes faltarem a render-lhe esta homenagem, tão 

bem merecida por quem vos deo o ser entre as nações, e a liberdade, bradarão este 

reconhecimento os padrões eternos de sua beneficencia á despeito de vossa ingratidão. 



Blog Conciliação – adrianoportela.wordpress.com 9 

 

Tendo pois mostrado como o grande IMPERADOR fez a ventura do Brasil pela 

independencia, e legislação, vejamos como igualmente tem promovido a sua felicidade 

pela boa administração de hum Estado tem por objecto manter a Constituição e a 

legislação, e faze-la obrar sua açção pode ser pertubada por duas maneiras, ou por 

guerras estrangeiras, e revoltas interiores, que ameação a segurança do Estado; ou pela 

violação dos direitos individuais, que comprometem a segurança dos simples Cidadãos. 

Para rechaçar os inimigos, submeter os sediciosos, lançar mão dos culpados, e fazer 

respeitar as decisões dom Governo sobre todas as contestações privadas é necessária 

uma força armada sempre pronta a ser empregada onde o exigem as circunstâncias, um 

exército para obrar em terra, uma frota para combater sobre o mar. 

A ninguém é desconhecido qual tem sido, e é atualmente o disvelo, com que Grande 

IMPERADOR, tem adiantado, engrossado, e disciplinado o Exército Brasileiro da 

primeira e segunda Linha; a atividade, com que faz trabalhar os Estaleiros no fabrico de 

nossas embarcações de guerra já as frotas Brasileiras tem sulcado os mares da Europa, e 

seu Pavilhão estrelado tremulou sobre as ondas de todos os climas. 

Quando a segurança exterior do estado é ameaçada, pode alguma vezes sustentar-se sem 

intervenção de força armada: negociação sobre pontos litigiosos, alianças habilmente 

manejadas podem desviar a guerra, instruções recebidas a tempo sobre as intenções 

hostis do inimigo podem servir a inutiliza-las ou preveni-las, então esmo, quando tem 

lugar a guerra, e se trata de terminar é preciso formar certas peças autênticas, ou 

tratados, que possam servir de documentos as duas partes contratantes. Todas estas 

funções necessitam da existência de um corpo de funcionários, unicamente ocupados 

das relações exteriores do Estado, que se chama Corpo Diplomático. D. PEDRO formou 

este corpo respeitável, e se tem esmerado na escolha destes funcionários, que em todas 

Cortes estrangeiras revestidos dos poderes necessários, contraem alianças úteis com 

todas as nações, previnem as desavenças, formam tratados, e entretém uma 

comunicação amigável entre o IMPERADOR e a Nação Brasileira, e os Soberanos e 

Povo do Universo. 

A segurança individual dos Cidadãos descansa sobre as leis; mas estas podem ser 

infringidas. Conhecer as infrações, julgar as diferenças dos particulares entre si, punir os 

culpados é a função das autoridades judiciais; prevenir os delitos, e as calamidades, que 

provém de causas naturais, adoçar as suas conseqüências, e manter a ordem é o objetivo 

da Polícia. O IMPERADOR não só tem tido o maior desvelo na escolha dos Ministros, 

que devem administrar a justiça, mas para instrução e habilitação dos que para o futuro 

houverem de exercer os honrosos e importantíssimos cargos da Magistratura criou as 

duas Academias de Olinda e São Paulo, onde o correr dos anos, desenvolvendo os 

talentos da mocidade Brasileira, fará ver o mundo que se a escravidão sepulta o fogo do 

genio debaixo das cinzas da opressão, não extinguiu sua atividade, uma vez libertado 

brilha com novos e avultados resplendores. Igualmente estabeleceu Ministros e corpos 

de Policia para suprir a atividade da justiça, e zelar por muitos e diferentes meios a 

segurança individual dos Cidadãos. É desta sorte que o ínclito Fundador deste Império 

cumpriu as funções do governo administrativo, que emanam do fim supremo as 
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sociedade. Não cumpriu porém com menos desvelo da sociedade do seu fim secundário, 

e se reportam a prosperidade Nacional. 

Ainda que a riqueza e civilização sejam o resultado, e o fruto dos trabalhos e esforços 

de todos os Cidadãos, o Governo pode entretanto contribuir ao seu adiantamento, ou 

indiretamente protegendo os esforços espontâneos do interesse particular, que já por si 

mesmo tendo sem cessar a aumentar a prosperidade individual, ou diretamente 

estabelecendo os meios de civilização e industria que o interesse particular não 

existiriam jamais sem intervenção do Governo. Tratados de Comercio, privilégios, e 

isenções para as sociedades de pescaria, estabelecimento de fábricas, novas 

comunicações, e estradas abertas no interior, introduções de Colônias para aumento da 

povoação, Bancos em algumas Capitais das Províncias tem sido medidas, com que o 

Grande IMPERADOR tem coadjuvado a prosperidade NACIONAL, e cumprido as 

funções da administração derivadas do fim secundário do Estado. Em todos os objetos 

de administração. PEDRO desenvolveu sempre uma atividade incansável, e um desvelo 

raro e admirável. 

Quando a tranqüilidade pública se viu ameaçada por um punhado de anarquistas em 

Minas Gerais, que haviam subjugado os sinceros sentimentos, da numerosa povoação 

desta Província o Magnânimo IMPERADOR aparece nela de repente, e sua presença 

para com os sediciosos teve o efeito do raio, quando da nuvem rápido se despede, e 

caindo no meio de feras selvaticas assombra, prostra, mas não fere: no curto espaço de 

um mês se faz ver subitamente ao teatro da Corte, e rompe nestas palavras: “Tudo fica 

sossegado em Villa Rica, e dali venho em quatro dias e meio acabar de sossegar as 

coisas aqui." PEDRO podia nesta ocasião dizer como Cezar “Veni, vidi, vici." 

A inspeção dos estabelecimentos públicos, a visita das Províncias, a vigilância sobre os 

empregados nas diversas repartições do serviço Nacional são outras tantas provas de seu 

zelo infatigável na administração e quando a campanha do Sul necessitou da sua 

presença afrontou a distância, os mares e os perigos e ali apareceu quando a primeira 

Assembléia Constituinte e Legislativa, que devia preparar os caminhos para os 

progressos ulteriores deste vasto Império, esquecendo seus deveres ( não o digo de 

todos os Senhores Ilustres deputados) havia disposto uma horrível tormenta, que estava 

a ponto de afogar o Rio de Janeiro em um mar de angústias, e talvez de sangue, o 

IMPERADOR intrépido, e sempre Vigilante dissolveu imediatamente a Assembléia, e 

apresentou à Nação as bases da nova Constituição, para fazer ver que Ele não pretendia 

tirar à Nação Brasileira a liberdade, que lhe havia outorgado, mas só regula-la, e 

embaraçar seus excessos; e novamente fez convocar outra Assembléia, que trilhando a 

vereda da moderação e da Justiça estabelecesse a Constituição, e as leis do Estado. 

Até aqui pois temos visto que o IMMORTAL Fundador deste Império tem feito quando 

é da sua parte o Brasil venturoso pela Independência, pela Legislação e pela 

administração. Passamos a ver o complemento desta ventura no ditoso Consórcio de 

Sua MAJESTADE IMPERIAL com a Augusta! Princesa e Senhora D. AMÉLIA DE 

LEUCTEMBERG. 

 



Blog Conciliação – adrianoportela.wordpress.com 11 

 

SEGUNDA PARTE 

O Heroísmo não é privativo de sexo masculino. Os Filósofos tem assentado pela razão, 

e pela observação que o sexo feminino é apto para as maiores empresas. Entre os Judeus 

admiramos uma Débora, chefe da República Judaica, exemplar da prudência e do valor, 

uma Judith, que libertou Bethulia, sua Pátria, degolando o Chefe do exército inimigo; 

uma Esther Rainha, que soube amaciar o furor de Assuero irritado contra o mesmo povo 

Judeu, e resolvido a extermina-lo; a Sidonia nos apresenta a célebre Dido, iludindo a 

maldade de seu irmão Pigmalion, e fundando a famosa Carthago; a Grécia produziu a 

valente Maria Governadora da Eolia e Conquistadora; e a incomparável Santa Pulcheria 

Imperatriz, a quem os Padres do Concílio Calcedônico horaram com a aclamação 

unânime de guarda da fé, consiliadora da paz, expulsora dos Hereges, e nova Helena; 

Princesa que havendo dirigido sempre com admirável destreza e prudência o espírito 

sempre com admirável destreza e prudência o espírito do Imperador Teodosio seu 

irmão, tomando por sua morte as rédeas do Governo, assombrou o mundo com seo 

grande espírito, prudência e retidão nas mais dificultosas crises do Império; o Egito teve 

Cleopatra, Roma Clelia, a Rússia Catarina II, Portugal uma Santa Isabel, e Maria I, Avó 

Augusta do Nosso ínclito Soberano, Inglaterra Anna Stuart e a famosa Isabel, que se fez 

respeitar em toda Europa. Suecia a célebre Cristina, que por 21 anos governou 

gloriosamente aqueles Estados; e não só os tronos e as armas, porém as mesmas 

Ciências e Artes contam suas heroinas. Sendo, pois o espírito da mulher por si mesmo 

capaz de grande ações, quando a esta capacidade comum se ajunta um gênio singular, 

uma educação distinta e sábia, e os exemplos de antepassados ilustres, quem deixará de 

esperar resultados grandes e heróicos? E se o amor conjugal une dois Esposos, ambos 

ilustrados, ambos heróis, e se um Monarca, que por seu espírito, caráter, sabedoria e 

virtude he a admiração de seu século, e faz seu povo venturoso, desposa uma Princesa, 

cujo espírito e cujas virtudes a tornam digna de tão alto Consórcio, o amor, que une as 

vontades, não obriga a comunicar-se e confrontar-se as reflexões de dois entendimentos 

ilustrados para o acerto no governo? 

Uma esposa é muitas vezes para um Monarca uma Esther, que acalma sua ira, he uma 

Pulcheria, que dirige e aconselha suas ações mais ponderosas; he uma D. Luiza de 

Gusmão, que decide, quando convém, a irresolução do Esposo, he em fim uma 

conselheira privada, e da maior confiança, participa com seu Esposo das amarguras da 

Sabedoria, e de sua gloria; e é igualmente interessada no bom sucesso de sua 

administração. 

A grande LEOPOLDINA PRIMEIRA Esposa do Immortal PEDRO havia sem dúvida 

preenchido a ventura do Brasil, a morte inopinadamente lha roubou. Este vácuo, esta 

orfandade dos Brasileiros veio encher, e remediar a Augusta Imperatriz AMELIA DE 

LEUCTEMBERG. Descendente dos Cezares, dotada de um espirito vivíssimo, e 

cultivado com a educação correspondente ao seu nascimento, adornada pelas mais 

eminentes virtudes, havendo assinalado o dia de sua ditosa União com o Grande 

IMPERADOR, e sua viagem com heróicos atos de benevolência, e de humanidade, nos 

tem dado as mais bem fundadas esperanças da ventura do Brasil, e nos demonstra que o 
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ínclito PEDRO, sempre desvelado pela felicidade de seus Povos, tem aberto os braços a 

uma Princesa em tudo digna do Seu Coração. Princesa, que reunido as mais preciosas 

qualidades ao mais distinto sangue aumentará o esplendor do Trono, e do Império, e 

porá o último complemento á glória, e a ventura do Brasil. 

Sim, Senhores, o respeito e a submissão para o Sangue de um homem, que se tem 

ilustrado pelo seu valor, são sentimentos, que nascem com a sociedade política, e dos 

quais a mesma sociedade forma princípios algumas vezes úteis à sua manutenção. 

A história atesta a verdade do fato. Muitas vezes se tem visto entre as Nações uma 

assembléia de guerreiros afeitos ao ruído das armas, e ao sangue dos combatentes, 

exaltada à vista de um menino fraco, só porque o olham como devendo um dia trazer a 

lembrança aquele, de quem tem recebido a vida, e herdado o nome. Estes sentimentos 

uniformes são a voz da Natureza, que nos adverte e ensina, que assim como a árvores 

boa não pode produzir maus frutos, nem os ramos degenerar da natureza dos troncos 

donde emanam da mesma sorte os filhos não degeneram ordinariamente da nobreza de 

sentimentos e virtudes paternas. 

A Augusta Consorte do Nosso Grande Monarca, filha de um Herói, que edificou com 

suas grandes ações, e virtudes guerreiras a sua própria grandeza, correndo em suas veias 

o Sangue do Fundador da Monarquia Bávara, e o Sangue de tantos e tão grandes 

Príncipes, seus Antepassados não pode deixar de herdas suas exímias virtudes, e de ser 

para o Povo Brasileiro, ao lado do Imortal PEDRO outra Pulcheria, outra Esther, e 

completar o que unicamente faltava a ventura do Brasil. 

Eis aqui pois, Senhores, o que prometi mostrar neste discurso, o Brasil venturoso pelo 

Governo do Senhor D. PEDRO I, e o complemento desta ventura pelo seu Consórcio 

com a ínclita PRINCESA DE LEUCTEMBERG. Grande IMPERADOR! 

IMPERATRIZ! Augusta I beati viri tui, beati servi tui. venturosos os teus varões, 

venturosos os teus Súditos! 

Ditoso Império Brasileiro ! Tu pareces ser chamado a lograr os mais altos destinos ! 

Quem poderá calcular antecipadamente onde há de parar a energia de uma Nação, para 

assim dizer, ressuscitada? Nação, que o Grande PEDRO de escrava, tomou livre e 

independente, para quem escolheu a melhor Constituição e Legislação, e em cuja 

administração tem posto o maior desvelo! Nação que tem a dita de ver sentados em seu 

brilhante Solio dois Esplendentes Astros, cujo influxo ilustra alenta e vivifica seu Pais 

venturoso! 

O Brasil não tem falta de navios, tem magníficos portos, e tem marinheiros, seus 

mesmos negros são intrépidos homens do mar. 

Este poderoso Império cedo há de contrabalançar a potência crescente dos Estados 

Unidos; terá sobre ela a vantagem de um clima mais doce, e de um Solo mais fértil em 

produções úteis e preciosas, de uma poção Geográfica, que domina o caminho das duas 

índias, de todos os grandes mares do Globo, e forma para assim, dizer, e no das 

comunicações de todas as partes do mundo civilizado. 
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He o Império mais rico, forte, e inconquistável. Frotas numerosas não poderam investi-

lo. Exército formidáveis inutilmente o ameaçam, tudo assegura uma prosperidade, que 

irá gradualmente progredindo, e uma longa duração. Brasileiros I Quanto é nobre e 

independente vosso destino ! a Prudência vos preparou grande ventura. O Immortal 

PEDRO tem realisado este desígnios da Providência: a ÍNCLITA AMÉLIA veio por lhe 

o último complemento. Com quanta razão devemos, hoje entoar hymnos de louvor ao 

Omnipotente como primeiro Autor de todo o nosso bem! Quanta deve ser nossa 

gratidão para com o Grande Fundador deste venturoso Império! 

Quando o Brasil chegar ao zenith de sua fortuna, quando a agricultura chegar à sua 

perfeição, quando as Artes, e as Sciencias tiverem povoado este delicioso Paiz, quando 

em fim a abundância, a paz, a moral, a polícia tiverem feito o Brasil completamente 

prospero e venturoso, os séculos futuros verão gravado com letras de amor e gratidão no 

coração de todos o Nosso Augusto de PEDRO: dirão os Pais aos Filhos: “ He esta a 

ventura que o Grande PEDRO, o Pai da Patria, com Seos desvelos, e com suas virtudes 

nos fundou". Ela ! concorramos todos com o Augusto PAI DEFENSOR DOS 

BRASILEIROS para conseguir esta ventura. Nossa união com o ínclito CHEFE tomará 

mais eficazes seos grandes esforços, e o Brasil verá em fim hum completo o glorioso 

edifício de sua felicidade; e as Nações do Universo erguendo os olhos respeitosos para 

este magestoso Colosso da glória de PEDRO emudecerão assombradas de sua grandeza, 

ou exclamarão no meio dos vivos transportes de sua admiração: BEATI VIRI TUI, 

BEATI SERVI TUI. 

 

 

Fonte: ALMEIDA, Sérgio Luiz Muricy de. Cônego Benigno José de Carvalho: 

Imaginário e Ciência na Bahia do Século XIX. 2003. 134 f. Dissertação (Mestrado em 

História Social). UFBA, Salvador. 


