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MtrDITAÇOtrS
DE

SAI{CTO AGOSTINHO

MEDITAÇÃO I

Oraçao para pedir a, Deos a, reÍornta clcs

costumes, ,

I. Senhor e Deos meu todo podcroso,
pela vossa iníinita misericordia dignai-vos cle

me concedcr graça, para que corn todas as

potencias e sentidos da mintra alma ancio-
sarnente vos deseje, e desejando, vos busque
com desvello; buscando, vos ache com ven-
tura; achando, ardentissimamente vos ame ;

e amando-vos, como devo, náo reincida nos
malcs de que uma vez me tendes livrado.
Dai, Senhor e Creador meu amabilissimo,
verdadeiro arrependimento ao meu coraçáo
e perfeita contriçáo ao meu espirito de todas
as enormes maldades com que temeraria-
mente, sem temer do Céo e sem peio da terra,
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D MuDrraçõrs

ultrajei vossa Suprcma e Divina Magestade;
abri duas fontes de lagrimas em meus olhos,
para que as chorc scm interrupçáo; depo-
sitai nas rninhas rnáos o dom de esmola c
liberalidade, para que abrindo-as em soccorro
dos necessitados, possa de algurn modo
rernir a minha iniquiclade.

U. Rei rncu, inÍinitarnente Soberano, apa-
gai os incendios com que nre abrasáo os
depravados appetites de sensualidade; ateai,
accendei em minha alma \o fogo sempre
vivo do vosso Divino amor. Iiedernptor meu
piedosissimo, apartai de rnim o espirito da
soberba, e enriquecei-rne com o thesouro
precississimo da vossa hurnildade. Salva-
dor nleu clementissimo, extingui inteira-
rnente enr mirn o furor e qualquer impeto
da ira, e armai-me com o escudo da lracien-
cia e rnansidáo. Creador meu suprcmo,
amancai de rninha ahna o desabrimento do
odio e pertinacia; e infundi-Ihe a doçura da
paz e brandura. Concedei-me, Pai amorosis-
simo, uula fé sernpre viva, espcrança Íirme
e caridade perfeita. Altissirno Governador
do Universo, fazei por vossa bondade im-
mensa, {ne eu totalmente me dispa da vai-
dade no idear e discorrer, da inconstancia
no bem obrar, e de todas, ainda levissimas,
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DE SANCTO AGOSTINHO 3

distracções do coraçã.o. Protector de todos,
que em vós esperáo, refreai a soltura da
rninha lingua; abatci e hunrilhai a altivez dos
meus olhos; reprimi o appetitc da gula ; e em-
botai o inccntivo da glutonaria. Liberaclor
misericordiosissirno, dcsviai-mc da infamia
mais ligeira do proximo, e de toda a culpa
de detracçáo. Livrai-me dos estirnulos sernpre
perigosos da curiosidade, ,la cobiça das
riquezas, da ambiçáo de mandar, dos desejos
desordenados da gloria vâ. e mundana, da
rnalignidade da hypocrisia, do vcncno da
lisonja, do desprezo dos pobres, da oppres-
sáo dos fracos, da vexaçáo dos hurnildes c
cobardcs.

III. Conservador providcntissirno, alentai a
minha fraqueza, para que náo pereça; mitigai
a sêdc insaciavel da avareza e invcja, que
me mata; e matai em rninha alma a morte
de qualquer desacato e injuria vossa : dis-
sipai, e destrui toda a temeridad,e e pre-
sumpçáo; a obstinaçáo e pertinacia; a
ociosidade e inquietaçáo; a somnolencia e
preguiça; a rudeza c estupidez; a dureza
de entendimento, a rebeldia cla vontacle, a
grosseria da memoria, a inconstancia do co-
raçâo, a insensibilidade dos sentidos, a
aspereza dos costumes, a desobediencia aos

I
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4 MEDITAÇõES

prcccitos, a. in{lcxibilidade aos conselhos, o
repugnancia ao bem, a inclinaçáo ao rnaL c

a desen.r'oltura cla lingua. Náo seja Llu cruel
e desabrido com os pol-lres, r'iolento com os

Í'racOs, calumniOsO COm OS innocentes, dcrs-

cuidado corn os subditos, severo coln os

domesticos, escallroso com os proxitnos,
ingrato cotn os bemfeitores, e colll os inirni-
gos insoffrivel e insolente. Deos meu c mi-
sericordia minha, prostraclo na vossa Divina
presença, humildernente vos suplico, Por
vosso clilectissimo Filho, e Senhor meu aman-

tissimo, De assistais sernprc com efÍicazes

auxilios da vossa graça, para que com fer-
vor mc exercite em todas as obras de piedade

e misericordia, que me compadeça dos mi-
seraveis, enca.minhe os perdidos, ensine

aos ignorantes, socorra, aos necessitados,
ajude os pobres, levante os cahidos, favo-
reça os desamparados, alegre os tristes,
perdoe aos devedores, ame os que me

offendern e aborrecem, retribua bem por
rnal, a ninguern despreze, a todos respeite,
imite os bons, evite os máos, abrace as

virtudes, fuja os vicios; nas adversidades
tenha paciencia, temperança nas prosperida-
des, ponha freio á minha bocca, pise a terra,
anhele e aspire só ao Céo.
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MEDITAÇAO II

Ácarca-se o homenz e louva ct miserícordia de

Detts.

I. Muitas cousas, Eterno Creador rneu, vos
tenho supplicaclole a desgraça é que ne-
nhurna tenho ruerecido. Confesso, Senhor,
(ol, que dôr !) confesso que náo só náo me-
reço os riquissimos e preciosos dons quc
vos peÇo, mas que só sou merecedor dos
rnaiores e rnais rigorosos tormentos. Com
tudo isso, porém, rê alentãro e dáo animo os

publicanos, os ladrões e as mulheres pecca-
doras, pois a todos em um momento li-
vlastes das Sàrrils do clragáo infernal; e

como bom Pastor rccolhcstes ern vosso scio
essas ovelhas desgarradas c de totlo perdi-
das; porquc vós, {ue sois Creador do Céo

e terra, posto que sejais admiravel cru todas
as vossas oltras, comtudo mais admiravel
vos rnostrais sempre nas de clemcncia, e
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6 MEDrrÀçõns

piedade; c por isso fallando de vós mesmo
por bocca de vosso servo David, nos dis-
sestes : ás miserícordias do Senlrcr" eencent
e sobrepujao todas a,s sltas obras. E o quc
disscstes cle todo o r'osso povo amarlo, cre-
m.os e confessamos, tlue vos dignastcs üzer
tarnbem de nó.s : A'cio cqtartcrei delle a mínha
rnísericorclia. Porquc a ningucm aborrcceis
e a ningucm rcjeitais, scnáo ao quc por
estar dc r'ós apartado e ausente, vos abor-
rcce; e náo só náo ferís c maltratais aos
que vos irritáo, para que sobrc ellcs dcscar-
regueis o tremenclo flagello da vossa justis-
sima indignaçâ.o; mas aos mesmos pccca-
dorcs, inimigos vossos, ó Bondade imrnensa !

ó Caridade inÍinita ! rcpartis corn máo liberal
os vossos dons, quanclo deixando cle peccar
vos busctio arrependiclos.

II. Deus rreu, F ortaleza, e salvaçáo minha,
e unico refugio dos peccadorcs ! Eu, rnise-
ravcl e infeliz; eu sou o atrevido que vos
offcndi, o insolcnte tluc vos affrontei; eu,
o ternerario e clissoluto, que diante dos
r'ossos olhos, e na vossa soberana presença
tenho corlurrettitlo innuntcraveis e horrendas
culpas : eu vos clesgostei e indignei, e a cada
instante rnereço experimentar e sentir o

rigor da vossa ira : pequei c tivestes pa-

r
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DE SÀNCTO AGOSTINHO

ciencia, euê confesso ser inÍinita pelas innu-
meraveis vezes, que me soffrestes delin-
quente e réo dos delictos mais atrozes :

faltei em obedecer aos vossos preceitos, quc
sem pejo nem temor desprezei: e ainda pie-

'dosissirno me esperais; se me arrependo, ile
pordoais; se a vós me converto, me recebeis ;

ainda quando difÍiro a conyersã,o, re exci-
tais conr a r'ossa graça para que vos busque.
Chamais ao desencaminhado, convidais ao
rebelde, abrandais ao duro , esperais ao
frouxo, abraçais ao penitente, ensinais ao
ignorante, allumiais ao cego, recreais ao
desconsolaclo, levantais ao cahido, reparais
ao desÍallecido, vivificais ao morto, dais com
liberalidade a rluenr vos pede, sahis ao en-
contro do que vos busca, e a quem .l'os

chama acudis com presteza e sem demora
lhe abris e patentcais as portas das vossas
miserieordias.

ilI. Ah Senhor, Deus e Salvador meu !

I{áo sei como possa escusar a minha ingra-
tidáo e rebelüa; náo tenho palavras que
possã.o responder, quando sou arguido da
rcincidencia em tantas e tâ.o abominaveis
culpas : náo acho asylo senáo em vós, a quem
táo enormemente tenho ultrajado e oÍfenüdo :

e o que mais é, que nem me posso occul-

--t
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8 MEDITT\ÇóBs

tar e escondcr ÍL vossos divinos olhos, eue
tudo vêm e penetráo aincta o mais re-
condito. Ensinastes-rne o earninho do Céo c

mc déstes conhecirnento para o seguir e ca-

minhar por elle, cutnprindo cont exacçáo os
preceitos rnuito ajustados cta vossa santis-'
sima lci; arneaçastes-rne corr as eternas
penas do inferno, e para me attrahir colll
ruaior efÍicacia a obedecer-vos, me prornct-
testes em premio a bemaventurança eterna.
Pois, ó Pai das miscricordias, atravessai as

minhas carnes collt a penetrante espada do
vosso sento ternor, pera rlue, tenrendo offen-
dcr-vos, náo venha a padecer os tormentos
conr. que nte ameaçais. Concedei-me, ó Deus
clc toda a eonsolaçáo, coneedei-rne a alcgria
clo vosso rosto, para que alcance o que nri-
sericordiosamente rne tcncles promettido.
Fortalcza rninha e refugio rrreu, conservador
e lillertador poclerosissirno, inspirai-me o que
devo pensar de vós, ensinai-me com quc pa-
lavras hei cle invocar o r'osso santo Norne, e

náo me falteis com o soccorro da vossa gr&ç4,
pal'a quc em tudo oltrc senrpre o que fôr de

vosso maior agrado. N'Iuito ltcrn sei, Senhor,
duas cousas : ulna, que applaca a vossa
justissima indignação, e outra, que náo re-
jeitais ; pois recebeis como sacriÍicio, que
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DE SANCTO aGoSTINHO I

gorosos assaltos clo inirnigo; apagai &s ar-

áentes chamrnas cte meus vicios corn o

celeste e vital orvalho ; e com este rcfrcseo

o mais salutil'ero e aprazivel, tcmperai todas

as desorctenadas paixões dos rleus appetites

e váos clesejos.
I\r. Conceclei-rne, Senhor, unico alento cia

rninha yicta, e esperança certa da minha sal-

vaçáo, conccdei-rne (Iuc náo seja ttaquellcs

(Iue a tempos crêrn) e ao tenrpo da tribulaçiro
desfallcccnl. Defendci-nre conl a vossa som-

bra ; fortalecrci-prc no clia da |atalha; sêcle

esperança minha na hora da aÍIlicçáo, e

saucle etcrna no tetnpo da tribulaçáo. Eis-

aqui, Senhor e Salvador 1neu clementis-

simo ! Eu tcnho pcdid.o o que rnuito neces-

sito c declaraclo o que tenlo. Mas ai ! tlue &
COnscicncia nle aCCuSil, atOr'lnClnta C renrorde;

c o mais 
'cconclito 

do lneu peito me argue C

rcprehcnde. It'verclade que o amor me

alõnta, lDas o ternor nre clesanima ; o zelo rnc

estimula, rnas o mcdo me cLetem : a espe-

1.
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ro r{EDrraçÕns

rança nre incita, mas a desconÍiança nle
rctrahe; a vossa misericordia infinita me es-
força, rnas as minhas ol»as, por pessimas,
me acobardáo ; a vossa benignidade me
dilata; mas a minha inrpieclade nre aperta
e estreita; a vossa clemençia me recrea e
clama para que vos busque senr demóra;
mas a lembrança dos meus vicios e delictos
os mais horrendos e abominaveis retarda, e
suspende o impeto do anirno atrevido, arro-
jado e presumiclo. IJm tanto aperto e confu-
sáo tao grande, valha-De, Scnhcr, a voss&
inÍinita rniscricordia !
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I\{EDITAÇAO III

Queixa-se o homem de que pela suct, desobe'

diencia ndo é ouçido do Senhor.

I. Pois com que cara pecle graça o que é

digno de aborrecimento ? E o que só merece
castigo, corno se atreve a pedir premio ?
Exaspera ao juiz o réo {ue, em lugar de dar
satisfaçáo por seus delictos, quer ser hon-
rado com beneÍicios; e náo pouco offende ao

Rei o que já condcmnado ao supplicio sup-
plíca, rlue lhe faça rnercês ; e por mais amo-
roso que seja o pai, sente muito, e tem por
descomedido ao fiIho, cluando clepois de lhe
ser desobediente e o ter injuriado, requer a
herança antcs cle chorar a stta eulpa, e peclir-
lhe perdáo verdadeiramente arrepenclido. Ah !

Pai rneu clem.entissimo ! Quantas, que graves
e abominaveis sã.o as rninhas culpas ! Tenho
merecido a morte, e peÇo a vida; sou mere-
cedor só do inferno e quero o Céo ; tenho
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irritado a meu llei, e sern pejo lhc supplico
mercês; tenho dcsprezado ao Juiz, e quero
que me favoreça colllo advogaclo. Pcla rninha
soberba e louca presunrpçáo náo quiz attcn-
der ncm ouvir a meu Pai, e presunro quc ha
de ser meu tutor. Ai triste e miscravel tle
mim ! Que tarde accordei ! Que tarde r'e-
nho ! Ai infeliz, e dcsgraçado quc sou ! Que
pouca pressa me tenho dado ! Como é possi
vel, que ainda depois de táo maltratado, e

ferido, nâ.o busque solicito o remeclio ? Ollri-
gado cra, quando estava. são, a guardar-rne
das feridas ; descuiclei-me cle furtar o corpo
aos golpcs, e agora rne atemoriza e espanta
a nrortc, que me está batentlo á porta ! Accu-
mulei fericlas a feridas, e abri chagas soltre
chagas, porque accrescentei peccados a pec-
caclos ; rcnovei as feridas passadas, Abrindo
muito mais as cicatrizes que rne deixarã.o ;

e com a rnais horrorosa confusáo amontoci
maldadcs sobrc maldadcs, augnentando os
dclictos antigos com as culpas presentes.

II. As chagas, {ue a picdosa máo do Mc-
dico Divino tinha culaclo e ceruado, cu por
meu frcnetico CcsvarÍo as renovei e abri; de
sorte euc, estanclo já encarnadas, tornáráo a
reverdeccr, e a manar a mais asquerosa po-
dlidáo; porque tcrn sido tanta e táo enorme
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DE SÀI\ÍCTO AGOSTII{HO 13

a urinha iniquidade ; tanta c táo desc'orncdida
a minha ingratidáo, que tenho totalmentc
extinguido, e posto termo ás misericorclias
que cornigo tcndes usado. Sei muito Ilem,
Senhor, estar cscripto : Quc elrr qualtluer
hora quc peccar o justo, todas as suas olrras
se poráo ern estluecirnento. Pois se cla justi«;a

do justo se pcrcle a lcrnltranÇa, quanclo pccca,
quc será da penitencia do peccraclor (Iue náo
cessa cle peccar? O'cluantas vezcs voltei
como perro a comer o mesluo alimcnl"o iá
hcrcliondo, (lue antes vomitara e a revolvcr-
rlrc conro animal imtnundo no Í'étido ttrttlaclar
cle tucus pcccados ! Quantos tênr siclo os in-
noccntcs e ignorantes tlue ensinci a p'cccar'!

Quantos os tlue induzi ao pcccaclo, (Ittc tlc-
pois voluntariamentc repetíráo ! Quantos, (Iue

náo clucriáo pcccar, violentei, pal'a (Iuc Íbssenr
cumplices dos nreus clelictos ! A cluantos
arnrei laços, para (Iue sc cnredasscm c
cahissenr enr grandes vicios ! A quantos, quc
me convidáráo para o rnal, seln repugnancia
eonsenti ! A quantos fui tropeço c cscanclalo,
qluc sc náo fôra o máo cxen] 1o, nunc& che-
gariiro a dcsmandar-se na:j nralcladcl; qtic
depois corlrmettêráo ! Mas vós, Senhor, (lue

sois justo Juiz, e notais com a maior cxacçáo
os peccados de cada um para os castigar,
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\4 MEDrr.tçõus

tendes considerado e observado com toda a
miudeza os meus caminhos, e contado todos
os meus passos ; e até agora calastes e
sempre paciente rne soffrestes : Mas ai, ai
desgraçado de rnim ! Que será se me colher
impenitente aquclle terrivel e horroroso clia,
em quc por Íim haveis de abrir a l,tocca para
fallar, e clar gritos, como a mulher que pa-
dece agudissimas dôres de parto !
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Do temor do luiz.

I. Altissiro, Summo e unico Deus, e
poderosissimo senhor dos senhores, mise-
ricordioso sobre todas as nossas maldades !

Bem conheço que algum dia vos haveis de
manifestar, e que virá tempo em que fal-
lareis : quando em vossa presença arderá o
[ogo, e vos rodeará a tempestade mais
brava, medonha e formidavel, chamareis aos
Céos por testemunhas, e mais a terra, para
iulgar ao vosso Povo; e diante de tanta inÍi-
nidade de gentes se descobrirã.o todas as
minhas maldades, e a tantos milhares cle
Anjos se farã.o patentes todos os tneus
peccados, ainda os mais occultos, assim
obras, como palavras e pensamentos, euc
tanto procurei encobrir. Pobre, despido e
nú apparecerei na presença de tantos juizes,
quantos têm sido os que me precederam, e
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foram adiante com o seu bom exemplo; por
tantos fiscaes screi arguido, e severa.mentc
rcprehencliclo, quitntos sáo os que mc ensi-
narar)r a viver benr ; e com tantas tcsternu'
nhas serci conyencido por inicluo rdo c impe-
nitcntc, rluantos íorarn os que corn as su&s

sanctas pala'r'ras me aclrnoestaranl, e cxcni-
plarcs virttttlcs nlc cstimulaváo, e persua-
diam riue corn toda a exacçáo os irnitassc.

I[. i§ao tcnho tiue clizer, Senhor Ilreu c

Juiz rectissirno ; ncrr sei que possa entitc
rcsponder ! Jár me parecc titte me acho

narluclle táo espantoso, cstreito e incvitavel
perigo, e que a conscicnc&, que valc por rnil
testrlnrunhas, De alterta e rcmorcte; que c

retiro mais recondito do rlleu coraçãro me

atormenta; a cobiça nre angustía; a sollerba
nrc accusa; a inveja mc consome; a concu'
piscenciau Ilrc abraza ; a scnsualidade nr€

pcrsesuc ; a gula me prostra; a ebriecladc
nie convcnce; a detracçáo me lastÍma; o

furto me reprehende; a discordia rle per'
turba; a anrbiçáo nre arrebata; a aYareza

nrc iutluicta ; a ira lne cxaspera; a leviandade
rrrc dcs lfuz, , a fu'ouxidáo me cntorpece; a hypo-
crisia ülc cngana ; a lisonja rne confunde; a

presurnpçáo me deJtilita; a vaiclade rne des-
tróe; o oclio me quebranta; a calumnia me
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DE saNCTO AGOSTINHO t7

atravess&; o furor rne levanta : a desobc-

diencia me aÍIlige ; o temor me assusta; a

cegueira me endurece ; a obstinaçáo llre

.ord."-oa. Estes sáo, Libertador neu pode-

rossirno, estes sáo os vieios com que te-nho

vivido, e em que d'issolutamente me dcs-

manclei d.esd.e que nasci : a estes todo e

totalmente nre entreguei; a estes guardei

Sempre a maior e mais estreita fidelidade;

e a mesma applicaçao e exercicio, quc

muito entáo me agradava, agora muito rnais

me reprehende e penaliza; as nesrras cou-

sas, quc approvei, e louvei, iá de todo r1e

aborrecem; e inteiramente desprezo, al;omino

e reprovo. Estes sáo os arnigos, com os

qoo"t íiz inseparavel liga, e a quem procurei

agradar sempre : estes os rnestresr & qucm

áã cégas obedeci e segui : cstes os senhores,

n qo" tenho servido : estes os conselheiros,

qu; ou'i, e só accreditei : estes os visin5os,

a que me ajuntei: estcs os dornesticos e

familiares cla r^ninha Casa' com os tIuaCS Cm

tudo concor.clei; a elles attenfli, e corn a
ccgueira mais lamentavcl tenho anraclo e

scguitlo.
m. Como se dilata este Illeu desterro, c

rnolesta peregrinaçiro, Eterno Dcus c Itci
soberano? Ai triste de mim, {ue tenho habi-

/
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I8 TTEDITAÇõES

tado com os moradores de Cedár, isto é,
cla confusâ.o, tr,évas e maldade ! Porque, se
vosso servo, o Rei David, com ser sancto, se
queixava que a sLLq, peregrinaçã,o se tinha
dilatado nutíto ; corr quanta maior razã,o
poderei cu, sendo táo impio e abominavel
peccador, lamentar que a minha se tem
prolongado mui[o rnais ? O' Deus meu, luz
c unica cspel.ança minha, eD cuja prcsença
náo ha homem vivcnte que se possa justi-
Íicar ! Porque quem ha que seja justo, se
vós o náo julgais com clernencia e piecladc?
E se corr a vossa misericordia náo prevenis
ao impio, que cousa haverá que o possa
justiÍicar, e fazer pio ? Creio, c confesso, ó
Clementissimo Salvador, ser certo o quc
tcnho ouviclo, {ue a vossa sumrna benigni-
dade mc convida c cxhorta át penitencia, e
quc em meus ouvidos fazcrn éco as dulcis-
simas palavras da vossa sacratissirna bocca:
IVing'uem póde çir e chegar-se a mim, se
melt Eterno Pai, qLte n1,e ma,ndou, o ndo con-
duzir. Portanto pois me havcis prevenido,
e ensinado com estas maximas divinas, quc
sempre estais prompto para me recellcr, se
vos Jruscar verdadeiramcnte arrcpendido ;

com o maior esforço da minha alma e corn
os mais aÍfectuosos e entranhaveis suspiros

\ http://www.obrascatolicas.com



DE SAIYCTO AGOSTTNHO r9

do nreu coraçáo, vos supplico, ó Pai miseri-
cordiosissimo, juntamente com vosso Unige-
nito e dilectissimo F'ilho, e â \rós rogo tam-
bem, ó Filho bemditissimo, {ue com o

Espirito Sancto Consoladcr clas almas, vos
dignc'is de me illustrar o entendirnento e

aÍI'eiçoar a vontade, para que, arrebatado c

attrahido da suavissima Íragrancia dos vos-
sos preciosissirnos aromas e dons altissimos,
corra docernente, sem pcrdcr tempo, nent
adrnittir mórulas, ern vosso scguimcrrto.
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f rutoca «o Pai pot" nteío do ltilho.

I. Do nrais intimo do meu coraçâ.o clamo a
Vós e vos invoco, Todo Poderoso, e Eterno
Deus, e Senhor meu, porque sei quc estais
semple a ponto par& nos acudir com pres-
teza c amor. Vós sois por essencia a mesma
Verdade, ensinai-rnc por vossa clemencia.
Eu Yos pcÇo, ó \'erdade Sancta, {ue vos
digncis ensinar-rne o tlue em verdade vos
i.nvoclue; porquanto totalmente ignoro como
o possa fazer : necessito e desejo ser por
Yós instruido, e as,sim humildemente vos
supplico que me ensineis, ó Verdade Eterna !

Pois assim como todo o saber scm \'ós é

insipieneia e total ignorancia, assim o saber
e conhecer o (Iue sois, é perfeita e consurn-
rnada sabedoria. Ensinai-me, ó Sabedoria
Divina ! Ensinai-me a vossa sanctissima Lei.
Pois aquelle será bemaventurado, que nella
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Íôr por Vós c'routlinaclo. Quero colll a lpaior

vehemencia, e con1 os aft'ectos rnais incendi-

d.os clcsejo invocar-vos em verdade, N{as que

cousa é invocar em verd.arJe a \rerdade !

E'invoca^r no trilho ao Pai. Pois, ó Pai santo,

vossa palavra é a \rcrdirde, é & mesma Yer-

cltrde , é o principio de toclas as Yossas pala-

vr&sr {uc no PrinciPio era Yerllo'
f[. Neste principio vos adoro, honro e

venero, que sois o Summo Principio : neste

Verbo, e Yerclacle vos invoco , ó \'erdadc

perfeitissima, p&ra que nelle, Quc comvosco

A essencialmente uma mesma \rer4ade,

me cnsineis e governeis ern verdade. Qoe

cousa pócle haver que seja grata e clcliciosa

para i,r, Pai, tlue invoca-lo em nome do

..o unigenito? Que cstimulo lia táo forte para

paci{icar a ira dc ut1 Rei, e que neio táo ef-

ficaz para o mover {L picclade, como a lem-

brançà de seu cluerido e arnado Íilho ? Deste

mod.o é que costumáo livr&r-se clos carceres c

prizões õs facinorosos ; assim é que alcançáo

iibe"dad,e os captivos ; por este meio nã,o só es'

capáo da morte os já condemnados, mas tam-

ben muitas vezes chegáo a ser premiados com

novas graças e mercês dos principes exces-

sivamente imitados e indignados, só comlhes

representar e trazer á, memOria o amor de
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seus Íilhos ; e dcste mesmo rcrlledio se apro-
veitam os escravos para conseguir de seus
senhores o perdáo das culpas com que
tenrerariamente os offendêráo. pois, ó pai
clementissimo c senhor ornnipotentc, pela
ir,mensa ca,idade dc vosso Eterno Fi1ho,
igualmente clernentissirno e todo poderoso,
vos peço, e humildemente supplico, que me
Ii,reis do penoso carcere crn que táo prezo
estou, para que possa lbuvar e eng.randecer
vosso santissimo Nome, e apregoar em toda
a terra ÍIS portentosas maravilhas de vossa
infinita misericordia.

IlI. Desatai, rompei e quebrai as aper,taclas
prizões de rneus peccaclos; rcvogai e annul-
lai a sentenca de rnorte eterna, que tantas
vezes tenho merecido, pcla intcrccssáo de
vosso rnuito amado Irilho, que cstá as.sen-
tado á vossa mão direita, e conlvosco vive,
c rcina por toda a eternidade. porquanto,
que outro medianeiro e intercessor táo pode-
roso posso interpôr para comvosco, senáo
aquelle Senhor, {uê é o SacriÍicio propicia-
torio, e resgate de todos nossos peccados, e
sem intermissâ.o nos dcfende e intercede por
nós ? Este é, Senhor, o nosso Sapientissimo
Advogado diante de \'ós, eue com amor
immenso nos patrocina : elle é o Summo
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PontiÍicc IItclno, tlttc náo neccssita ser puri-
Íicado conl sangue alheio, porque resplan-
dece banhado corn o proprio. trllc é a Hos-
tia sancttr, pttla, fuutttacultrcla e pcrfcita,
que inÍinitamente \ros agrada; pois senclo-\'os
oÍferecicla, náo só unta, e [Iuitas \rezcs, Inas
ctn perpctut-r holocausto, com surnmit coln-
placencia a rccebcis em cheiro dc suavicladc.
Elle é o Corcleiro scnl mancha, que náo
deu o menor baliclo, cluanclo cont tanta
crueldede o atorrnentárã.o I pois ferido com
bofe tadas c açoutcs, cuspido, alTrontado e

traspassado corn clut'o Í'crro, ncln a bocca
abrio para sc qucirar. trllc é o euc, náo
tendo cornmctl.ido pcccado, sol)rc si tomou a
carga pczaclissinra de todos os nossos; e

corn as suas tlôrcs e fcridas curotl e sarou
AS rlossa s cnfttnnic[acles.
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Representa o lwntenz ao Eterno Padre a,

Paixao cle sàu Sanctissirno lvilho.

I. \rêdc, ó Pai piedosissitno, o vosso Cle-
mentissimo Filho com tanta impiedade ator-
rnentado na Cruz por meu amor. Attendei, ó

Rci misericordiosissimo, attendei a quem
padece, e lembrai-vos benignamente daquelle
por quem padece. Por vcntura náo é este,
Senhor, vosso innocentissimo trilho, eüe ,

para resgatar ao servo ingrato e desco-
medido, entregastes á morfe com misericor-
dia nunca ouvida, espanto sempre novo e

assombro adrniravel? Náo é este aque[e
Author da vida, que como ovelha mansa foi
levado ao matadoiro, e sendo-vos obediente
até á, morte, náo recusou padecer a mais
cruel e affrontosa em uma Cruz? Lembrai.
vos, ó Divino Reparador, da nossa ruina, e,

Distrüuidor liberalissimo da nossa salva-
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Çáo, Iembrai-vos do inÍinito e ineÍlaveramor, coln que quizestes que este Senhor,
que cla rnesma vossa substancia gerastes naeternidade sern principio, se vestisse emtenrpo da fraclueza cla rninha carne. \,erda_
deiramente, Deus meu, quc esta é a lrossaDivindade coberta e vesticla com a ribré cranrinha hu_manidarle, a guar no sacrosanto
madeiro da Cruz pngou, me iante a carneque tomou, o eterno castigo que eu merecia.II. Ponde, Senh«rr, os olhos da vossaMagestade sobre csta obra cre in,cÍfaverpiedade. olhai para este vosso trilho dilec.tissi,ro atornrentado, 

_estirado, desconjun-tado e pregado com duros cravos em ummadeiro po*leu amor. vêcle aquellas mã.osinnocentes e liberaes, qre á, força do fer.rodistillâo sang.ue preciôsissimo : pelo seuvalor e preço inÍinito, perdoai as maldadessem numero que as nrinhas comrnetteram.
Reparai naquelre peito, centro cra eterna, eimmensa caridade, traspassado com a lançamais cruel, aberto, e senrf)re patente par.ame recolher ; refazei os meus desmanchos epuriÍicai-me da enorme feardade de ,rinhasculpas, com a sagrada e .arjavel fonte,que delle creio ter sahido em copiosaseorrentes para meu remedio. contámprai

,
E'

http://www.obrascatolicas.com



a r'.* -,,.W"R-t!!ÉÉ'i <}fiârú-*ÜÊ-*"

2(i - I\tnDrrAÇÓns

acluelles pés sacratissinros ' tlue sempre

andáráo *^g*n'ndes p€tssos pelos caminhos da

vossa sancta Lei, atravessad'os conl duros

craYos : por elles Yos peço que Yos digneis

tlirigir e aperfeiçoar os meus ' para Ç[ue'

desanctondJ o' tórcitlos e escabrosos canri-

nhostLapercliçao,sóantlemecorráosenlpre
pclaestrcita,lnasrealestradadasalvaçáo.
O' Rci supremo, e Sancto clos Sanctot' l,:"
este Sancio d'os Sanctos' por este amorosrs-

sitno Red,ernptor meu, humildemente vos

supplico que rne guieis, e façais correr pelo

Sesuroe^,e*dacleirocaminlroclosvossos
Mandarnentos, para que mereça unir-me a

elle em espirito, pois que elle náo teve asco

nonrhor"ord.evestir-sedaminlracarne.
III. Por ventura nã'o vêdes' ó Paipicdosis

sitno,acalreçaclevossod.ilectissinroFillro
como está d'esíigurada' sencLo rnais rica e

preciosa que o guro rnais Íino' e de todo

inclinaú,; descahida nà presença da morte ?

Olhai, Sãnhor, vêd'e, Creador meu benignis-

sirno,allurrlanidactesa0rosantadevosso
arnacloliil}ro,etcnclernisericordiademirn;
compeae.ci"osd.afi.aqucZa'enriseriadesta
vossa creatura pobrissirna. \rêde como está

alvejando seu peito' ofÍicina da mais extrc-

mosa caridad'e, aberto e patente ainda para
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os nresmos que com crueldade inaudita re-
nováo a ferida que nelle abrio a cruel lança !

como venee a purpura no ruJricundo ,qoà[.
sacratissmo Lado, de que brota em cor-
rentes de sangue a fonte sempre pcrenne do
seu inÍinito amor ! como estáo violenta-
mente estiradas, e abrazadas ern sêcle aquel-
las entranhas as rnais compassivas ! como
está eclipsada a mais bella e clara luz dos
seus olhos ! como está dcncgrida e asseada
a formosura mais especiosa cle seu mages-
toso e divino Rosto ! como estã.o enclureci-
dos, e interiçaclos aquelles braços omnipo-
tentes : e como seus pés especiosissimos,
mais brancos que o alabastro, estâ.o atra-
vessados do duro ferro, e por elles rompe
ern rios de sangue Divino o mar irnmenso da
sua misericordia. Tornai a vcr, ó pai glorio-
so, os membros despedaçados deste senhor,
todos abertos em chagas e feridas ; e lem_
brai-vos que somos de Jra*o fragil, quebra-
diço e immundo. Attenclei ás põru., 

" tor-
mentos deste Deus homern, e compadecei-
vos da miserta do homern que creastes. i\áo
tireis os olhos da rnorte mais cruel e
affrontosa do Redcrnptor, e perdoai aos
escravos, que rernio, todos os delictos, que
corn o mais estulto e temerario atrevim".rtn
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têrn commettido. Este é, Senhor, o inno-

centissimo Jnsus, por vós ferido, chagado, e

rnaltratado, em satisfaçâo plenissima dos

peccados do vosso povo, sendo o vosso

dilectissimo linigenito, em quem sempre su-

rnarnentc vos agçradastes e tivestcs infinita
complacencia. Este é o purissimo sem man-

cha, e o innocentissimo sem engano, tratado,

oh altissimo e inscrutavel mysterio da vossÍt

sabedoria, omnipotencia e misericordia !

trataclo corro réo, estimado como culpado, c

julgado colno facinoroso entle os irnpios,

rnalvaclos e Perdidos.
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Reconhece e conlfessa o homern qlte é &
cüLLSa, da Paixdo do Filho de Deus.

Que culpa comrnettestes, ó réo innocentis-
sirno, para ser julgado com tanto rigor ? eue
delicto obrastes, ó dulcisissimo pád"."r1",
para ser condemnado corn tanta crueldade ?

Q,re crime Íizestes, ó
tissimo, para assim ser t
táo inaudita ? eue culpa
crimes foráo os r'ossos
para morte táo barbara ? eue occasiáo para

da
que
que
CU,

a occasiáo de tanta e tâ.o horrorosa vingança,
cluanta corn o maior espanto em vós se exe-
cuta. o' marayilhosa sentença ! o' ineÍfavel
clisposiçáo de nry-sterio tã.o recondito como

I
E.
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assombroso! Pecca o injusto, e é castiga-
do o justissimo ! Falta o culpado, e é açou-

tado o innocentissimo! Offende o impio, e é
condemnado o purissirno ! Obra iniqttancnte
o máo,e écastigado o santissirno!O que

mcrece o insolente, padece o .innocentc ! Sof-

fre o bom o castigo do malvado ! A divida
do escravo paga o senhor ! B pela culpa do

homem morre Deus ! O' F'ilho de Deus vivo,
a que abysmo tã"o profundo desceo a vossa
hurnildade para confusáo da minha soberba !

Quanto se accendeo e elevou a vossa cari-
dade para luclibrio da rninha invcja ! A que

excessos subio a vossa picdade para extin-
guir a minha crueldade ! Que Íinezas as

nrais extremosas obrou o vosso amor para

total exterminio do meu odio ! Que limites
transcendeo a vossa benignidade inÍinita-
mente compassiva, para refrear o irnpeto das

minhas desordenadas paixões e appetites

táo depravados !

II. Eu fui, e sou o maligno, e vós sois o
castigado. Eu commetti a culpa, e vós pade-
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lhado. Eu, o vanglorioso e presumido, e vós

o abatido e vilipendiado. Bu, o desollediente
e contumaz, e vós «lbecliente até morrer,
pagais a pena cla minha desoltediencia e
contumacia. Eu, vencido do appetite me

rendi e entreguei á" gula, vós jejuais com o

maior rigor, Eu nre engolfci em gostos illi-
citos e depr.avados ; vós voluntariamente
vos entregastes a martyrio mais horroroso.
Eu me deixei arrebatar clo deleite, com que

me saboreou a arYore prohibida; vós, condu-

zido da caridadc rnais pcrfcita, fostes arvo-
rad.o cm uma Cruz. Eu me recreio com deli-

ciosos manjares ; vós, atormentado no pati-
bulo mais injurioso, náo tcndes coul que ma-

tar a sêde que vos abraza. Eu n)e regalo c
gozo cLe delicias ; vós sois ferido, e despeda-

çado com duros cravos. Eu gosto, e me estou
saboreando com a doçura do pomo vedado;
vós gostais a amargura do féI. Eva, que no

mund.o introduzio a rnortc, rle afI'aga risonha
com caricias, mas falsas e enganosas ; Ma-

ria, que conduzio c deu a vida &o nrunclo,

derramando lagrirnas de sangue, de vós sc

conpadece. Eis aqui, ó Rei da gtr'oria, cis

aqui a minha impiedade : por ella se conhece

rnelhor, e com toda a eviclencia se manifesta,
a vossa piedade sent linrite. Eis aqui a rninha
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injustiça e maldade, que nâ.o cessa cle apre-
g'oar n;io ter taxa? nem meclicla a vossa san-
tidade e j ustiça. Eis aqui, scnhor, o rnar
que tenho fcito contra vós : eis ar1ui, Jusus
r)reu amabilissinro, o bem que tendes obrado
por rncu alnor.

m. Pois, ó ltci Soberano, e Deus mcu
rniscricordiosissirno, corll que poderei eu pa-
gar-vos todos estes altissimos beneíicios, ,I,r"
da vossa trloderosa e liberat ,ráo tenho 

"c-cebido ? Póde por ventura o coraçáo hurnano,
por mais quc se crnpenhe, descobrir cousa
que seja digna rctribuiçáo de tantas e táo
sobcrana.s mercês ; ou inventar c,onr toda a
sua industria e engcnho rneio algum corn
quc possa corresponcter á vossa inÍinita li-
beralirlacle e clemcncia ineÍravel ? Ir[áo, náo
póde, Senhor, subir tâ.o alto a creatura, que
venha a satisfazer e dar condigna rctribui-
çáo e justa recompensa pelos beneÍicios clue
libcralmente recebe clo seu creaclor. Reão-
nhcço comtudo, ó clernentissimo Jrsus, quc
por admiravcl c altissima disposiçáo tla
vossa miscricorctiosa provideneia, graeiosa-
mcnte rle concedcis corlr que de algum moclo
vos possa satisfazcr a minha Íraqueza; por.-
euc, quando vos dignais visitar com sobera-
nas illustrações a nrinha ahna, se esta sc
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compunge, e move a cooperar com a vossa
graça, e executa obediente o bem, que lhe
inspirais, entáo recobra um vigoroso alento,
corn que se vence e esforça a cruciÍicar a sua
carne com todos os vicios, e appetites desor-
denados, e por virtude do divino soccorro,
com que a fortaleccis, começa a compade-
cer-se dos vossos tormentos, e a contemplar
sentida que \rós misericorcliosamente qui-
zestes padecer a morte rnais cruel e affron-
tosa por meus peccados ; e corn esta victo-
ria, que alcança do homem interior, sendo

Vós o que unicamente a conduzis e guiais, sc

vai dispondo, armando e fortalecendo, para
triumphar tambern exteriorrnente de todos
os seus contrarios I porquanto, vencidos c
prostrados os inimigos espirituaes. toma
anirno, e se reveste de nova e invencivel
fortaleza, com que chega a vencer os maio-
res trabalhos, e já sem temor, nem cobardia
se expõe e oÍI'erece a padecer os tormen-
tos e martyrios mais crueis até dar a vida
aos Íios cla espada por vosso alnor. Deste
rnodo é que a creatura, ainda que fraca e

pobrissima, favorocicla c alentada conl a
vossa graça, corrcsponde, quanto lhe é

possivel, á grandeza clo seu Creador.
I\'. Este reconhcço, ó Born Jrsus, ser o
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remedio, quc como Medico Divino fostes
servido trazer do céo para curar a minha
enfermidade, Íortalecer a minha fraqueza,
alentar a minha fragitidade e engrandõcer a
minha pequenhez. Este é o antidoto mais
activo da vossa caridade, e o estirnuro mais
eÍficaz do vosso amor. prostrado na vossa
presença, vos supplico, Senhor, ([ue por es-
tas vossas antigas misericordias, cureis as
minhas chagas, de que mana tã.o hedionda
podridâo, e nre concedais gr&ça, para {u€,
havendo vomitado o veneno mortifero da
infernal serpente, me seja restituida aquella
antiga saude, que Vós me adquiristes, e
lucrastes com o preço inÍinito de vosso san-
gue preciosissimo, e gostando do suavissimo
nectar da vossa doçura, despreze com todo
o meu affecto os deleites e caricias enga-
nosas do mundo, e por vosso amor náo
tema ainda levemente os seus terrores e
espantos, que nã,o sâ.o mais quc aerios e
fantasticos ; antes, lembrando-me daquella
eterna e gloriosa nobreza, nenhum apreço
faça da vaidade e inconstancia das grande-
zas da terra. Tambcrn vos pcço -que illus-
treis o rneu entendimento, para rlue conhe-
cendo os erros, em que até agora vivi enga-
nado, inteiramente os emende. Sem Vós nâ.o
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haja cousa que me seja doce e agradavel ;

nenhuma avalie por preciosa, nem reco-
nheça corno es[imavel. 'ftrdo o que nã.o sois
Vós me cause asco e horuor, c como vil o

rejcite e abomine ; seja-rne penoso o qlre é

contrario á" vossa divina vontade, ê só me
agrade e recreic o que a ella se conforrna.
Sern Vós toclo o prazer e gosto rle penalize,
e toda a pena c angustia me alegre. Seja o
vosso Nome o meu unico refrigerio, e a
vossa memoria toda a minha consolaçã,o e

allivio. Seiáo as ntinhas lagrirnas o pão de
que assim de clia, como de noite me sustente
meditando e investigando a vossa santis-
sima Lei ; tocla a attençáo me levem as vos-
sas dulcissimas palavras, estimando-as co-
rno mais preciosas tJue todas as riquezas
do mundo. Sobret,uclo ame obeclecer a vos-
sos suavissirnos preceitos, e rnais que tudo
aborreça resistir á vossa divina vontade.

Y. Bsperança minha e Amor meu ! Eu vos
supplico, por vossa inflnita piedade, que
me perdoeis a irnpiedade e atrevirnento
com que até agora tantas vezes rros offendi,
e fui ingrato ás incomparaveis mercês e

dons soberanos, com que me honrastes e
enriquecestes. Abri os meus ouvidos para
que ouçáo e attendáo o que me mandais, e
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por vosso santo Nome não dcixeis cahir meu
coraçâ.o em palavras de rnalicia : e quando
por minha Íi.ar1ucza, e desgraça a nrais la-
mentavel, chegue a comlltctter algum pec-
cado, que nã.o cscuse ncrn diminua a sua
maldade. Ultirnamente vos I)eço, c rog.o pcla
vossa admiravcl humildade, que náo pcr-
mittais que meus pés tropecem e venhâ.o a
cahir no profunclo e arriscaclo despenha-
deiro da soberba; nern que as máos, e todo
o poder do peccador, por maior que seja,
me possa apartar, nem ainda abalar da
minha seguranÇ&, firmeza e constancia.

r
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Ilepreserúa o hornern ao Padre Eterno a,

Paixao de seu, bemditissim,o ltilho pa,rct qLLe

llte perdôe.

I. Eis aqui, todo poderoso e Eterno Deus, Pai
arnabilissirno cle rneu Senhor Jrsus Christo,
ois aqui tudo o que póde offerecer-vos esta
creaturâ, â mais poltre e necessitada, para
que vos cligneis perdoar-lhe por vossa im-
rnensa bonctade. Tudo cluanto pude desco-
J)r'ir de nraior estirnaçáo e apreço, com o
ruais hurnilde rendimento o consagrei já á,

vossa Divina Magestade: nada me reservei,
nada nre resta que accrescentar ; pois todo
o meu cabcclal, que vos é patente, ao vosso
serviço está dedicado. Já vos tenho oÍfere-
cido a vosso dilectissinro Filtro, o Senhor
meu, para que como sabio Advogado rne
patrocine : já vos apresentei aoresplandor da
vossa gloria, imagem perfeitissima da vossa
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Substancia, para que como Medianeiro po-

derosissimo interceda a rneu favor. o seu

tlra
SSA

ur\
tod

cm Yós sc sustenta conr tanta íirrneza, que

nunca a perderei, por mais (Iuc ernpenhc

todo o seu poclcr o infcrno. Por fcliz bcm

posso já coniid.r**-*c; pois logrci a dita clc

apresentar ao nresrno Verbo, tlue por ntetl

amor mandastes ao mundo, e expôr a vossos

divinos ol[os a paixáo e nlot'tc, tluc por me

dar a vida padeceo. Creio, Deus PadIe, qll'e

cnviastes a ú.r.r Fitho, para tlue, vestindo-se

cla rninha hutnanicladc, sc dignasse soffrcr pli-
zõcs, açoutcs, }ofctadas, iriurias, Iudibrios,
c affrontas as nrais atrozes, e morrCr á força

clos rnais crucis e barbaros tormcntos, fericlo

c prcsad.o corrr d.uros cravos em uma Cruz'

II. Esta Sacrosanta Ilumanidade é a que

depois clc haver sido
coln as lagrimas c Pr
faixacla e apertada e

nhos ; affligida c angustiada conr os tra-

balhos 
" 

.oár.s cla ad.olescencia; nrortiÍicada,
colll jejuns, debilitad.a e cnfraquecicla, com

vigilias ; penalizad.a e consumida cort des-

http://www.obrascatolicas.com



DE sarÍcro acosrllYllo 39

terros ; cansada c clucbrantada corn pere-
grinaçõcs ; ferida e rctalhada com açoul.es ;

rasgacta e traspassada com espinhos ; escar-
necida e dcsprezada com ludibrios; injuriacla
c vilipcndiacla com affrontas ; rnartr-rizacla
e despcdaçada com torrnentos; sossollracla
e submergida no tnar tempcstuoso tlc suiL

tlolorosissima Paixáo, vcio a pcrclcr a vida
conr a rnorte rnais aÍIrontoso, tyranna, crucl
e barbara i mas depois condecoracla e re-
vesticla coln a gloria cla Rcsurrciçáo, foi exal-
tada sobrc todos os Córos dos Anjos coln
incffavel jubilo cla Celestial Jerusalern, e col-
locada á máo dircita no altissimo throno clc

vossa suprcma c Divina Magcstacle. Esta
Sanctissima Humanidade, Senhor, é a que
alrrantla e nritiga a vossa ira ; paciÍica e

applaca a vossa indignaçâ.o, c liberalissirna-
rnente nos repartc os inexhaurivcis thesouros
das vossas misericordias. Ponde, Deus pie-
dosissimo, ponde os olhos da vossa clemen-
cia no trilho, eue no principio sem principio
daEterniclaclc gerastes da yossa mesrna subs-
tancia, c nã.o os apartcis do escrarro, quc
rernistes clo captiveiro do inferno. Yêde ao

Creador, e náo abancloncis a crcatura ; abra-

çai corll alcgria ao Pastor, e nâ.o largueis a
ovelha, {ue elle com inÍinito amor tomou
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I

misericordiosamente sobre' SeuS hombros.
Este é aquelle bom e Íidelissimo Pastor, {uc
com muitos e üfferentes trabalhos, e Íadiga
incansavel huscou a ovelha desgarrada, quc
por brenhas impenetraveis, montes inacces-

siveis, horrorosos precipicios e medonhas

plofund.ictacles, andava pertlida ; elle é qtle,

achando-a já perecendo, já desfallecendo por
desterro tao prolongado, inclinou os horn-

bros por força da sua caridade, e levantou
clo profundo abysmo de confusáo em que

jazia, e apert,ancto-a coln seus braços omni-
po[cntes a lcvou ao aprisco, êD que as outras
noventa e nove se apasccntaváo com abun-
dancia c regalo.

III. Eis ac1ui, Rei soberano e Senhor meu

omnillotentc, eis aqui o botu l'astor, que vos

tr^az e entrega o que picclosilllrcrte lhe recom-

rnanclastes. EIIg por rros obectecer tonou vo-

Iuntariamente sobrc si salvar o homem pela

sua clesobed.iencia percliclo ; e limpo, puro e

sem mancha vo-lo offc,rece e apresenta. Eis

aqui vos restitue e reconcilia comvosco a
rngsrna creatura, que foi obra das vossas

máos, e de \rós tanto se apartara. Eis ac1ui,

que colno benigno e cuicladoso Pastor ag-

g.rcga ao vosso rebanho a ovelha desgarrada,
iirando-a da }occa do lobo infernal, que estavd
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a ponto de a tragar. A' vossa presença tem
conduzido, e diante de vossos olhos põc
aquelle seryo, que arguido da sua propria
consciencia, de Vós andava fugitivo, para
quc o peccador, que por si mereceo o castigo,
rnercça pela condigna satisfaçtio cleste Sc-
nhor, que lhe percloeis e pela eflicacia cle táo
poderoso Intercessor se anime e tenha con-
Íiança, que serír restiluido á patria dos vi-
ventes o mesmo que morto pela culpa se
condenára ás eternas penas clo inferuo. É,
sern duvida, ó Pai Sanctissimo, que por mim
mesmo posso offendcr a vossa infinita Bon-
dade ; mas tamltem é indubitavel quc náo
posso satisfazcr por nrim mesrno á, \'ossa
rectissima justiça, e applacar o l'osso justis-
simo furor. Porém vosso dilectissinro lrilho,.
Deus, e Senhormeu misericorcliosissimo, yo-
luntariamente se dignou de me qucrer ajudar
e proteger, r'estindo o tosco burel da rni-
nha natureza comuptivel, para curar a enfer-
midade que me privára da immortal vicla,
de modo que clonclc tinha nascido a culpa,
alli se encontrasse o seu rernedio; c estando
assentado á vossa máo dircita no altissirno
throno da Divindacle, r'os representa que é

carne da minha carne, e osso dos meus os-
sos, a Íim de applacar & vessa indignaçiio
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e reconcilar-nre inteiramente comvosco.

I\r. Esta é, Senhor, toda a minha espe-

rança; eis aclui a rninha unica c-total con-

Íiança. Se \Iós, ó iustissirno Juiz, lnc clcsprc-

zais, como é iusto, pela rninha nraldade,

attenclei, c poncle crn lriül oS olhos cla vossa

inÍinita rniscricordia, pcla caridadc irurllcnsa

dc \rosso lJnigenito tritho : porquc ni} bon-

claclc clc um trilho inÍinitamente alnaYel c

arnado, achareis toclo o rnotivo vcrdadeiro
e trnicarnente efficaz pera tlue perdoeis a um

escravo, o mais insolente e rebclcle. O inef-

favel c arroroso Sacratnento da Sua Carne

scja o attractivo que vos mova a perdoar

as culpas cla minha carnc. Quantas \rezes

ponclcs os olhos nas Chagas e feridas abertas,

q". \-osso sanctissimo llilho vos aprescnta ;

pcço-Yos, Dcus amorosissirno, tlue se encu-

Itrãro e clesappareçã.o as rninhas cxecrandas

mald,ades. Quantas vczes attendcis ao rubl
cunclo c pr.eciosissirno Sangue, que está

marrando cLe Sett sacratissirno Lado ; rogo-vos,

Pai picd.osissirno, rlue com elle laveis a irn-

rnttncla fealclaclc cla rninha corrupçáo, e Ine

puriÍiqucis cla rnacula aincla nrais lcvc de

(ualquer culpa ; portluanto, iá que a carne

vos provocou a indignaçáo e de safiott a

vossa ira, scja & cflrne tatnlrem a quc vos

http://www.obrascatolicas.com



DE SÀNCTO AGOSTINTTo 43

abrande, e incline á misericordia; para que

assim como a carne me enganou e enlaçou

na culpa, assim a carne nle livre della, faci-

litc e consiga o perdáo : Pois é certo que por

muito rlue seja o que clesmerece a ruinha

inicluirl*ã", é incomparavelmcnte muito tnais

o q"" cle justiça merece a rpisericorctia d6

-.o Redemptor ; porque nenhuma proporçáo

ha, nem póde haver, entre a minha impiedade

e a sua bondad.e : porquanto a inÍinita dis-

tancia, que vai de Deus ao [omem, essa

mesma ,ái da bondacle de Deus á, rnaldade

do homem, âssitn em qualidade, como em

cluantidade.
V. Que culpa táo Srave, attoz e cnorrrlc

pócte jámais commetter o homem que a náo

vença e cxcccla scrn rnedida a Redcnrpçáo do

Filho de Deus feito [otnern ? Qre soberba
póde haver tã.o luciferina, que se náo prostre,

ãerrube com a hurnildade deste Senhor ? Que
imperio e senhorio táo grande e absoluto
podé ter a rnorte (Iue náo seja anuinado e

iotalmente dcstruido pelo supplicio da Cruz

clo lJnigenito deDeus Padre ? Por certo, Deus,

e Senhor meu, {ue se com justo pezo se pe-

zarem toclos os delictos do homem peccador
cle uma parte, c cla outra a Sraça c mereci-

mento do Redemptor, achar-se-ha que é i,nÍi-
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nitamentc maior a distancia destes ácluelles
do que a do Oriente ao Occidente, e do mais
alto do Céo ao mais profundo do inferno.
Portanto, f)cus meu, c toclo meu llem, hu-
rnildemente vos supplico, que pelos traba-
lhos e merecimentos inÍinitos destc vosso
dilectissimo trilho me perdoeis as abomi-
naveis e execrandas culpas, com que ingrato c
atrevido offendi, e vilipendiei vossa suprema
e Divina Magestade. Pela sua immensa pie-
dade remitti a minha enormissirna impicdade;
pela sua innocencia a minha rnalicia. Pela
sua rnansidáo a minha bravcza : a humil-
dade deste santo Cordeiro vença a rninha
soberba: a sua paciencia soccgue a minha
impaciencia : a sua benigniclade alrrande a
minha dureza :- a sua obediencia a minha
desobediencia : a sua tranquillidade aquiete
a minha pcrturbaçáo : a sua doçura adoce a
nrinha amargura ; a sua suavidade suavize
a minha esperanca : a su& liberalidade con-
funda a minha avareza : a sua affabilidadc
applaque a minha ira : a sua caridade arnanse
e sujeite a minha ferocidade : a sua bondade,
summa e immensa, dcsfaça e destrua a rc-
beldia deste meu indomavel, obstinado e

cruel coraçâo,
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Aração pcu"o, ínçocar a grüç(t do Espiríto
bancto.

I. O' Divino Arnor, e communicaçáo sancta
do Eterno Padre, e de seu trilho beruditis-
simo, Espirito todo poderoso, e clerncntis-
simo Consolador de'toclos os affligiclos, Pe-
netrai com a vossa itnmensa virtude o mais
intimo da minha almà, € com vossa clarissima'
Itrz allumiai meo tenebroso, angustiado e

ignorante coraçáo. Dignai-\'os cle o rcg'ar,
que está a secco, com o fecundissimo orvalho
da vossa graça, para que brote enr suaves
flores de virtudes, e sc desíaça en sazonados
fructos cle boas obras. Iic:rí e traspassai o

interior do meu espirito corl as ardentes
scttas clo vosso alfror, e abrazai-o com as

vossas vitaes chammas, de sorte que, inflam-
mado e possuido deste divino fogo, o mais

3.
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intimo da rninha alma, e do meu corpo, in-
teiramente se derreta cnr lagrirnas cle vertla-
deira contriçãro ; c pelo canrinho da santidaclc
corra coln tanto fcrvor, quc ctn \-tí s to tal-
nrente se transfornle, de \'ós se alimcnte,
coll)\'osco cr.esça, por \'ós, e só por \'ós
t'iva.

II. Conccdci-ntc, ó Dulcissirno e Clcmcn-
tissirno Espirito, o dorn preciosissimo cla
vossa graça : e dai-me a beber daquelle cau-
daloso e delicioso rio da vossa doçura
ineÍfavel, para ([ue, enfastiado e aboruecido
de todos os vencnosos gostos clo mundo, to-
tahncnte os dcsprcze, e lhc.s dê clc máo.
Julgai, Senhor, a minha causa, e apartai-mc
do congresso dos impios e pcccadores : cnsi-
nai-me a cumprir perfeitamente a vossil
santissirna vontaclc, porquc \rós sois mcn
Deos e todo meu Bcm. Creio que santiÍicais
a ahna, que logra a dita de ser habitaçáo
vossa, e tlue a consagrais ern tcrnplo e mo-
rada do Pai e do lTilho ; e por esta causa
justamcntc se acclarna bcmaventuraclo o rluc
merece ter-vos por hospede, pois nelle vêrn
a rrorar c assistir. o lrai e o Filho junta-
mente conrrrosco.

m. Ola, vinde, vinclc já, benignissirno
Consolador da alma, cluc tanto se afflige,
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quanto por \rós suspila: vinde, Protector po-

clerosissirno nas adversidades, c no ternpo,

e occasiáo opportuno, certissirno Advogado.

\rinclc, santiÍicador dos peccadores; vinde,

iVledico dos enferrnos. \'inde, ffortaleza dos

fracos. \rinde, Alento clos cobarcles ; vinde,

Esforço, e sustento dos cahidos. \'incle, Mcs-

tre d.os humildes. Vincle, Espanto e dcstrui-

çáo clos soberbos. Yinde, Pai piedoso dos

orfáos; vinde, justo, e snave Juiz das viuvas.

vinde, Espcrança e rerneclio clos pobres.

Yinde, Allivio dos cançados. Yinde, Recrea-

ç: ã.o d o s cle sfallecido s . \rinde, E strella do l{orte
dos navesantes. vinde, Porto seguro dos

naufragantes. \rinde, Senhor, vindc á tninha

ahna, Yós, que sois a formosura e graça

singular cte todos quantos vivcm, e salvaçáo

unica e vida irnnrortal dos que morrem.
\rinclc, Espirito Santissirno, vinde, c colnpa-
d.ccei-vos de rnim. Conforrnai o meu espirito
com o vosso ; attendei, e annuí, Clernentissi-
ilo, ás rninhas hurnildes c rcvercntes rogati-
vas: c conforme a multidáo serr numero das

vossas misericordias, engradecei a minha
pequenhez, para tlue contente e dê gosto á

vossa irnmcnsa grandeza. Fortalecci a rninha
fraque za, e dignai-vos de a sustentar com o

vosso omnipotente braço, para que vos sirva

http://www.obrascatolicas.com



48 MEDrrÀçóns

com exacçâ.o, e docemente vos agrade pelos
merecimentos inÍinitos de JBsus Christo meu
Salvador, que em vossa perfeitissimâ uniáo
vive, e reina com o Padre por todos os secu-
los dos seculos. Amen.
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Oraçdo em que o homem sente ltuntíl-
denzente de si.

I. Muito lrem sei, Senhor, e confesso que
náo mereço que me ameis ; [las tambem sei, ,,

de certo, que \rós mereceis infinitarnentc
que eu vos ame. Ilu náo mercço servir a

vossa suprema e Divina Magestade; \'ós
porém mereceis que todas as creaturas
Íielmente vos sirváo. Dai-rn.e pois, Rei pode-
rosissiffio, do muito que Vós nrcreceis, e

perderei eu o muito que desmereço, e de in- ,

digno terei a felicidade, a que aspiro, cle ser
ügno de vos servir e amar. Concedei-me o
vosso Espirito, pera {uc, corrforrnando-me
inteiramente coru a vossa. santissima vonta-
de, césse para sentpre de peccar, e ponha
termo em offencler-vos, e, como devo, vos
possa servir. Dai-me graça, para que de tal
modo di"iia, governe e acabe esta comupti-
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vclr laboriosa c mortal vida, que mereça

clormir em paz e descançar eternamente na
vossa gloria. Aperfeiçoai, Eterno Deos, e

Pai clementissimo, esta obra, que por Yossit

bondade tendes comcçatlo ; concedendo-rne
por Íirn que a morte seja para mirn um
suar'e e doce somno, sonrno colll descanço,

descanço coul sesurangâ, e segurança na
eternidaclc. Arnen.
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Oraçdo cí Sarutissitna Tr.irulacle.

Corn toda a altna, corn o coraçáo, coru o er-
tendimento, e corn a ]rocca vos confessamos,
adoramos e louvamos a \rós, Deos Padrcr,
por Ingcnito; a \'ós, Dcos lriho, por Unigcr-
nito; a \'ós, I)eos Ilspirito Santo, quc do Pai,
e do Itilho procecleis, por Intcrcessor, Advo-
gado e Consolador nosso, uma'frinclacle
Santissima, e sem divisáo. A \'ós seja dado
todo o louvor, toda a honra c tocla a gloria,
por todos os seculos dos seculos scm Íirn.
Atncn.
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Oração pat'a lottear" a, Deos todo pocleroso,
e a sua Diç,irtct tr[ugestade.

I. O' Trindade Summarnente perÍeita, e in-
Íinitamente santa, urna \rirtudc, e indivisi-
vel Magestade, Deos nosso, Deos todo pode-
roso ; eu, o mais vil de vossos scrvos, e

rnernbro mais peqlueno cla Santa Igreja, Es-
posa yossa, vos venero, honro e adoro corll
o sacrificio dcviclo de louvor, pclo saller c
poder quc vos dignastes conceder a cste
desprezivel bichinho da terra ; e porque nã.o

tenho outros dons exteriores que vos possa
offerecer, corn o mais humilde rendirnento
yos consag'ro muito gostoso e alegre os an-
ciosos desejos dc vos louvar, errr quc por
misericordia vossa se altraza a minlta altna;
e todos vos offereço corn fé verdadeira, e

náo fingida, e consciencia pura, isenta de
todo a macula.
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II. Portanto; de todo o meu coraçáo creio,

que sois Rei supremo do Céo e cla terra ; e áL

lio..* Soberana i\Iagestacle com o mais ob-

sequioso rendirnento, aprescnto as milhas
rcycrcntes supplicas. Creio, e confcsso que

sois meu Deos, Padrc c Filho, e Iispirito
Santo, trino nas Pcssoas, e trrn na Sullstan-
cia ; vercladeiro Dcos, todo podcroso ; ttnla
simples, incorporca, invisivel, e illirnitada
natureza, qlue náo tcrrr sollre si, nern debaixo
de si cousa ruaior, nem igual; mas por toclos

os moclos perfeita seul. imperfeiçáo, grandc
sern cluanticlacle, I-loa sem qualidade, eterna

sem tempo, vicla seur morte, forte selll fra-
queza, r'erdade sen). mcntira, scln lugar pre-

sente eln. todo lugar, e todo ern todo Iugar
seln o occupar, que enche todas as cousas

sem extensáo, e em toclos os lugares se acha

sem contradiçáo : Inovc todas &s cousas

sem mover-sê, a todas transccndc, e dentro
cle tottas estár sern estaclo, mas náo fixo, nem

irnmovel : a todas creou, náo porque tivesse
nccessidade de algurna, mas só por sua

livre vontade, e altissima providencia, c

corn a mestna sem trabalho as g'overn&, e

conserva, sem ter principio a todas o dá, e

sem mudar-se as rnuda.
II. Yós sois, Senhor, na grandeza inÍinito,
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na Íbrtaleza immenso, na rrirtude ornnipo-
tente, na bondade surnmo e unico; na sabe-
cloria inestimavcl ; nos conselhos terrivel,
nos juizos Justo, nos pensamentos secretis-
simo ; nas palarrras vcrdadeiro; nas pronres-
sas Íiel ; nas oltras santissiruo ; na miseri-
cordia copiosissirno; para corn os pcccaclores
pacientissirno, para com os penitentes ,

piedosissirno, scrDprc o rnesmo, eterno e

sernpiterno : Bcm irnrnortal, incornprehen-
sivel, incornmutavel, inaccessivel, ineffavel,
que o espaçoso náo vos dilata, nem a estrei-
teza dos lugares rros apcrta, nem lugar algurn
\ros coarcta, nem a vontade vos muda, Jnas
scrnpre es tais Íirmo e constante : nem a
neccssidade r'os gasta e afflige : ncrn as

cousas tristcs vos molcstâ.o c pcrturbâ,o ;

ncrr as prosperas Yos alegráo, nem as ale-

Sres l'os socegáo : nada vos tira o esqueci-
rnento, e nada vos accrescenta a menloria :

náo passáo diante de Vós as cousas prete-
ritas, ncm as futuras succed.eln, ou entráo
cle novo : nenhum principio vos clá a origetn,
nem prosresso o tempo, nelD acontccimento
algum dará Íim, scniuo qtle antcs cle toclos

os seculos, cm todos os seculos, e por toclos

os seculos viveis e reinais para sempre ; e

tendes, porque se Yos deve, perpctuo louvot',
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gloria eterna, poclcr infinito, honra singular,
reino irnmortal, inrpcrio sem. Íim por infinitos
inclefcctiveis e scrrnpiternos seculos dos se-

culos. Amen.
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MEDITAÇÁO XIII

Conto o Eterno Padt'e se dignou soccorcer o

Genero hunzarto, e da Encarnação do Verbo
Eterno e clas graças que por esta grande
núsericordia lhe deç,enxos dar.

I. Até aqui, todo Poderoso e etcrno Deus,
que conheceis perfeitamente, e corn miucle-
za. muito exacta, explorais o meu coraçáo,
tenho confessado a omnipotencia da vossa
sollerana Magestade) e a masestade da
vossa Onrnipotencia infinita ; rnas agora
quero e dcsejo louvar-vos pelo nrodo

ineffavel, com que no Íim dos seculos vos
dignastes soccorrer o gencro humano ; c

com a bocca confessar em. vosil divina pre-

sença, para scr salvo, o çlue com o coraçáo

creio pilra scr justo. Só dc Vós, ó Deos Pa-

dre, sc náo lê, nem escreve, que tenhais sido

mandado ; rnas de vosso Unigenito trilho
escreveo o Apostolo estas palavras: Qucmdo
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cheg'ou o pra-1o e se completou o tempo,

manclou Deos seu Filho. Dizendo mandou,

bem elaramente dá a entcnder, que veio
mandado a este munclo, cluando naseeo da

Itemaventurada e sel)lpre purissirna Virgem
Maria Senhora nossa, c vcsticlo da nossa

natureza aplJa,receo verdadeiro e pcrfeito
Hornern. Qre tluer porém clizer, o que dclle
tlisse o nrais assignalaclo e principal dos

Evangelistas, quando escreveo : Que estaça

no ntundo e que o nlLlttdo foi feito por elle :

senáo quc pela Humanidadc fôra para alli,
aonde selltpre cstcve e está presente pela
Divindade ?

II. Com todo o rneu coraçáo ercio esta

inscrutavel, c divina ruissáo, e com a bocca

confesso que é obra a mais admiravel e

soberana cla Santissima Trindade. O' corno

nos amastcs, Pai santissimo e miscricord-io-
sissinro ! Até onde se estencleo a vossa cari-
tlade seln limite, rneu piedosissimo Creador !

pois náo percloastcs a vosso proprio Filho,
scnáo quc por irnpios c abominaveis pecca-
dores o entregastes á rnorte. Até á morte, c
morte cle Cruz, a mais vil e affrontosa, Yos

foi obecliente ; e rasganclo a obrigaçáo das
dividas contrahidas por nossos peccados, a
areg:ou na illesrrla ct'tlz, onde ambem cru-
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ciÍicou o peccado ; e para nos dar a vida,
matou corrr a sua urorte a rnesma rnorte. só
ellc foi livre entrc os nrortos, porrluc acci-
tando livrernentc a mortc, teve o poclcr dc
morrcr c resuscitar, colllo, c rluanclo tlttiz,
por nosso amor. Por esta causa foi victima,
que por nós cspont,aneamentc sc oflereceo,
foi r-crnccc[or : ftri tambcrn saccrdote, e saeri-
ficio, c l)or isso sacerdote, porquc sacriÍicio.

ru. Com rnuita razã.o por certo tenho eu
fima grancle conÍiança, quc nclle unica-
mentc sc cstriba, cle que vós , Senhor,
curareis todas as minhas cnfcrmiclacles, c
rcstituireis a saude, rluc pcrcli, pcrclcndo a
graça, pcla poclerosa interccssão deste vosso
dilcctissirno Filho, quc cstá scntaclo á vossa
rnáo clireita, e sem cessar aclvoga c.nl nosso
favor. Grandcs sáo e muitos os mc.s
males ; granclc e rnortal a minha enfermi-
dade ; porquc o tcnebroso Principc deste
rnundo tenr. grauncle partc cm mim, o que
conhcço e hurnildernente confesso : mas
corn o maior rendimcnto vos supplico que
delles mc livreis pelos merecimcntos iníini-
tos cle táo rnisericordioso Reclenrptor nosso,
que á" vossa rnito clircita está assentado, no
qual nada do seu rnal póclc achar este rnáo
Principe, capital inirnigo nosso. JustiÍicai-me,
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por aquelle Senhor, que náo commetteo

peccado, portlue foi scmpre justissimo, e na

sua bocca nunea se achou ntentira, nem. cn-

gano. Por cste Senhor, quc é a nossa

cabeça, €D quc nã.o houvc a rnais leve ma-

cula, sarai este seu rnembro, pos[o que o

l)renor, e táo enfcrtno. Livrai-rne dc todos os

meus peccados, vicios, culpas e negligen-
cias : enriquecei a rninha alrna dc santas

virtudes, e dignai-vos de a vestir e ornar
com louvaveis c iÍrnocentes costumcs. Dai-
rne Íinalmente grir,ça para que inteiramente,
conforme com a yossa santissima vontade,
perscr'crc itté o Íirn em oJ:ras que Yos agra-

dem, c redundcm em vossa tutrior honra e
gloria.
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Da coUiatrya qu.e deoe ter a alnto em Jesus
Christo tlosso Senltor, e nd, sua Sacratisse-
ma Paixdo e Morte.

I. \rertlactcirarlrcn[e, Scntror, ([uc muita
razáo tinha eu para podcr desesperar de
conscguir a gloria para que me creastes, á
vista das minhas cnormcs culpas, innume-
raveis peccados e faltas inÍinitas, se o
Divino verbo vosso Unigenito e Deos Ilterno
se náo vestira da nossa carne mortal, e con-
scrvara entre os hornens feito Homem. Já
porém me náo atrevo a dar lugar á" mais
leve desconÍiança, por{uanto se nós, sendo
vossos inimigos, lograrnos a dita clc que
cotnvosco nos reconciliasseis pela morte de
vosso Filho Santissirno, com rnuita mais
razáo posso, e devo consiclerar, que depois
clc reconciliados, e perd.oadas as nossas
culpas, nos salvareis pelos merecimentos de

I--
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seu prcciosissimo Sangue, rlue é cle iníinito
preço e valor. Neste Divino Sangue, miseri-
cordiosamente clerranrado por nosso amor,
está Íirmemente estribada toda a minha es-
perança e conÍiança. I\elle respiro, por elle
vivo, e conÍiado nelle ane,iosarnente desejo
chegar-me a \rós, náo por força cle justiça,
que eu tenha, senáo pela cle vosso benditis-
sirno Filho Jrsus Christo nosso Senhor, e Re-
demptor clementissimo.

II. Portanto, ó Deos Eterno e inÍinita-
nrente podcroso, que com immensa caridade
tanto e táo extrenosamente arnastes aos
hornens, çlue por Jnsus Christo, vosso Filho, e

Senhor nosso, sendo nós nada, corno onrni-
potente nos ercastes, e déstes o ser que
ternos; e estando de todo perd.idos por nos-
sas culpas, adrniravelnente nos livrastes e
remistes : do nrais intirno da rninha alma
vos rendo inÍinitas graças por táo alta, solte-
rana e ineffavel misericordia : e com hurnilde
rendimento vos oÍfereço o mais reverente
sacriÍicio cle louvor, pelo amor immenso,
com eue, movido unicarncnte cla vossa sum-
ma Bonclacle, ros clignastes amar a e stes
vossos indignos e nriseraveis servos ; e do
vosso seio e paternal peito enviastes á praça
deste mundo a vosso Llnigenito Filho, Ilar,a
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quc nos salvasscr, scndo nós pcccadores, c
Íilhos da ira e perdiçito, c por isso só dignos
dc odio e vinganca. Iiu \',os clou rluantas
graças posso clar, ltcla sua incÍIavcl Encar-
naçáo, pelo seu santo Nascirnento, pela glo-
riosa NIái, cla clual sc dignou tonrar carnc e

nascer, para quo renasccssemos á tcrrna vida;
de tal moclo, rluc as.sinr como é Deos vcr-
dadeiro cle Deos vcrdadciro, assim fosse
tarul'lcm verclaclciro hornern nascido de .trer-

tlaclcira nrulhcr. Tarnltem r'os rcnclo as graças
pcla sua I'}aixáo dolorosissima, pela sua
N,Ior'te a rnais aflrontosa c crtrel, pela sua
gloriosa Resumcicito, pela sua triunrphantc
Asccnsáo aos Ceos, e pcla llragc.stacle, solle-
rania e gloria, quo lhe déstes, âssentanclo-o
á vossa mão direita no altissirno tlrrono da
Divindacte, porque qu&rcnta clias tlepois clc
resuscitar como glorioso yenceclor da rnortc
e do inferno, subio cm triurnpho sobre todos
os Ceos á vista de seus Discipulos, e asscn-
taclo íu vossa mâo direita prodiganrcnte dcr-
ram.orl o Ilspirito-San[o so]lre todos acluellcrs
que tinha acloptado por Íilhos, colllo antcs
lhes havia prornctticlo

m. Com a lrurniJdaclc rtrais profunda c
obsequiosa, ná'o ccssarei tambcm, Senhor, clc
vos render irnmortaes graças pela sacratissi-
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rna effusáo dc sangue inÍinitarnente prccioso
coln que fomos resgatados do tyranno capti-
vciro clo principe das trévas, e por aquelle
augustissinro Sacrattrcnto C divino rnysterio
de seu vivi{ico Corpo c Sangue, coln que nit
santa Igreja, Ilsposa vossa, solnos copiosa-
mcnte alinrentados, puriÍicaclos e santiÍica-
dos corn tanto arnor e rrriscricortlia, qtlc
chcganros a ser participantcs da vossa stt-

suprema e altissirna Divinclacle. Graçrs,s vos

dou pela ineffavel e itntttcnsa caridade conl

que tantO nos amastesr e misericoldiosanlen-
te nos salvastcs por meio de vosso Unigcnito
c dilcctissirno lriilro ; pois cm táo alto gráo,
e cotn ftneza tao cxtremosa arnastcs ao

rnundo, tlue the déstes ao vosso Unigcnito
Irilho, para (Iue toclos os que nellc cl'erenr,
náo pereçáo, tnas sirn viváo ctcrnarnentc ;

porquanto esta é a vicla eterna, (Fre conhe-

çamos a vós Deos vcrdadeiro, e a Jrsus Clris-
to, que rnandastes ao rrundo, conl fê pura e

rccta, e com as obras dignas desta viva e

verdadcira fé.
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MEDITAÇÃo x\I

Da ünnrcnse caridade corn (Jue o Eterno
?qclre unou o g,enero ltunrctno,

I. O' piedade immensa I ó inestirnavel ca-
ridade ! que entregastes, Senhor, o Filho á
mortc para libertar e dar a vida ao escravo !

Dcos sc fez homem para que o homem per-
dido ficasse livre da cruel tyrannia dos de-
Iuonios, o que rnisericordiosamente exccutou
o clemcntissimo amante dos hornens, vosso
lrilho muito amado, e nosso Deos, e supremo
Senhor ; porque nos aruou com entranhas
cheias de tanta piedade, que náo se conten-
tou, e deu por satisfeito com vestir-se da vil
libré da nossa natureza) e fazer-se homem no
virginal vcntre da sempre purissima \rirgcnr
Maria Senhora nossa ; rnas quiz tambem
padccer o tormento ígnominioso da Cruz,
derramando copiosarnente o seu sangue pelo
nosso amor e salvaçáo eterna. \reio Deos
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piedoso, veio unicamente movido da sua
propria clemencia e summa bondade : veio
a buscar e salvar o que tinha perecido :

busc«ru a ovelha perdida, e achando-a com
incançavel fadiga, a tomou amorosarnente
sobrc seus honbros, c como Jrom Scnhor e
pastor cuidadoso, a conduzio ao aprisco, em
que as noventa e nove se a.pascentaváo colu.
fartura e regalo.

II. O' caridadc scn] terruo, ó piedadc sem
limite ! Quem jámais ouvio taes íinezas, e
pensou amor táo extrernoso ? Quem nâ.o
pasrna e Íica totalmente estupido ír vista
de taes entranhas de pieclacle cheias clc tanta
miscricordia ? Quern se náo admira e sahe
Íóra cle si dc jullilo e alegria por tanta c
táo inestirnavel caridade, coln que nos amas-
tcs, ó I'ai santissimo ? I,Iandastes a r'osso
Itiltro & vcstir-se de carne humana, cllc a
tornou pura, santa e innocente, rnas com
apparencias de carne inficionada com o pec-
caclo, para que com uma carne irnrnaculada
destruisse a carne peccadora, o que com
piedade iníinita exactamente cumprio, mor-
rcnclo cruciíicado ; pois nesta mesrna Cruz
c na sua innocentissima ca.rne cruciÍicou a
carne corrupta pelo peccado, pa.ra nos liber-
tar da torpe e vil escrayiclâo a cJuc a carno
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clo peccado nos sujeitara, de sorte que che-
gando a fazcr um rnesmo cor.llo coln elle,
fossemos nellc justiÍicados em vossa Dir-ina
presença ; rlue isto cluiz clizcr o Altostolo,
cltrando dissc : l[anclott Deos seu, I,'illrc ent
sinúlltança cle cúrne clo peccctclo, p(u.ú qtte clo

peccctclo conclenuursse ao peccaclo. DlIc é o
vcrcladciro Corcleiro serrr rnancha, quc cour
a sua rnortc dcstruio a nossa, e resuscitando,
rcparou a nossa vida.

III. NIas rlue retribuiçáo yos podcrcmos
de.r, Senhor, eD obscquioso reconhccirncnto
dc tantos, táo grandes e incomparavcis
I-»eneÍicios ? Qre louvores ? Q.,c acçáo clc
graças vos poderernos offcrccer? Aincla que
tivcssemos toda a sabcdoria e podcr dos
Anjos, e de todos os Benrarrenturaclos, náo
pocleriamos satisfazcr dignarnentc ao inÍinito,
que dcvemos a tanta Jtondacle e cleruencia.
Se todos os urenrJrros do nosso corpo se
convertessern em linguas, ou se tiveramos
[antas quantas sáo as Ils trcllas do Ceo e
&s arcias do nrar, aincla assim de ncnhunr
ruodo poderiamos louvar, nom cngrandecer a
vossa irntnensa nriscricordia, conlo clevemos
e vós mcreceis : pois excede inÍinitamente
todas as forças das nossas potencias c sen-
ticlos a inestiruavcl caricladc, clue senclo uós
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indignos serYos voSSOS Seulpre nos mostras-

tes só por. vossa bonclade c clcmencia : por-

rluanto yosso santissittro Filho, e Scnhor

nossg, nãuo SC clignOu tottlar a naturgzA An-

gclica, scniro a huruana, e clcsccndendo cle

Ábrahiro, a nós se fez cm tudo sinúlltante,

cxceptuanclo o náo ter peccaclo, porque foi
cssencialurente imllcccavcl e santissitno, c

por isso náo poclia haver nclle ainda a som-

ir"* da nrais leve irnperfciçáo. 'I'ornando pois

a nossa natureza., e náo a clos Anios, e 8'Io-

r.iíicanclo-a com a estola da sua sancta

llcsurreiçáo, e conr os tlo[cs cla Bemaventu-

rança, a cxaltou sol»re todos os Ceos, c &
collocou no tltrono da gloria a Yossa rnáo

dircita, para quc os Córos dos Arios a lou-
vcln, as Dorninaçõcs a adorcnr, e todas as

Yirtuclcs, Principados, Potc'stades,'flu'onos,
Chcrultins e ScraÍins honrem e venerem a

Deos Homem, Que, cheios de pasnlo, assom-

bro e pavor, reconhooelu e conÍcssáo que

sobre todos, incomparavelmente, se exalta;
porquc é a todos inÍinitamentc sullerior.

IV. trsta é toda a nrinha esperança, toda a
nrinha coníiança, e o lneu unico c total re-
rned.io : porque crlr Jrsus Christo, {ue é a
nossa Cabeça, tcnho eu a rninha porçãro ;

pois ncllo estír a nossa carne e o nosso
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sangue; portanto, onclc reina a minha ca-
beça ahi reino eu tambenr : onde a minha
carne está gloriÍicacla, ahi devo reconhecer,
que tenho eu a minha gloria; onde é senhor,
e dorninil o meo sange, ahi creio que parti-
cipo do scnhorio, e quc se me dõre õ clo-
nrinar. E ainda que sou peccador, náo posso
desconíiar da participaçã.o desta graça ; pois
ainda rlne os meus grandes peccad.os po.rhao
interdicto entrc mim e esta groria, corntuclo
a substancia desta minha nature za me alenta
c dá animo para a ter por certa e segura.
sc as rninhas culpas me ce*ã.o a porta para
a g'ozar, a communicaçã.o que Dcus tcm co-
nrigo, ln'a patentea : porquc náo é o Senhor
tito ligoroso, severo e crucl, quc se e.squcça
do hornem, c se náo lcmbre claquelra natu-
reza que comsigo unio, dacluella natureza,
que buscou por minha cansa, claclucla natu-
reza) que tomou por meo a[ror.

V. Antes é táo manso, táo benigno, tã.o
docil, táo humano e amoroso, que por ex-
tremo arna a sua carne, os seus rnembros, e
as suas entranhas. l{o mcsmo Deus, e senrror
nosso Jnsus cluisto, dulcissimo, clemcntis-
tissimo, e benignissimo, ro qual resusci-
tamos, e já subimos aos Céos, e estamos
assentados sobre todas as Jerarchias dos
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Bemaventurados, a nossa mesma carne é a
que nos ama; nelle temos a prerogativa de

ser sangue nosso, porquc elle é carne noss&,

e nós sornos merubros seus e carne sua :

elle Íinalmente é nossa Cabcça, de que se

deriva todo este corpo, quc com clle fazemos,
como seus membros, como está escripto : Osso

cle nxeus ossos, cq,rurc da nzinha czt'ne, serão

tlois em uma só c(tt'ne : e ningucrn j ámais

allorrece a sua carne,antcs a allla, sustenta,
allraça, defende e regala. Este é aquclle
grandc mysterio de Christo e da sua Igreja,
(Irre o apostolo nós préga e cngradcce.
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l)tts cluas tutttt,tt:os cle Cht.isto, cottt Lunct clas
quoes se contpctdece clas nossas nziseriLs e
con?, a outt.ct intet.cecle por nós.

I Corn a lingua, com o coraçâ.o e com toclas
as forças da minha alma, vos renclo, Dcus e
scnhor rleu, immortaes graças por tocras as
vossas rnisericordias, c por aqucllas entra-
nhas de immensa pieclacle, com quc cstando
nós dc todo perdidos, vos dignastcs clc nos
soccorrer táo naravilhosanrcntc por rncio dc
vosso dilectissimo trilho, Salvaclor c Rc-
demptor nosso, que morreo por nossos pcc-
cados, e resuscitou para nossa justiÍicaçáo,
e agora vive e reina para sempre, e assen-
tado á vossa máo dircita, nãro céssa clc inter-
ceder e advogar cm nosso Íavor ; e junta-
mente comr'osco, se compadccc de nós ;

porque é Deus de \rós Padre, cocterno e
consubstançial enr ttrdo c por tudo a \rós, e
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assim nos póde salvar e dar immortal vida :

porérn em quanto homern, é menor que Yós,
e como tal lhe tendcs dado todo o poder no
Céo e na terra ; de tal sorte clue ao Nome san-
ctissimo de Jusus doltrern o joelho todas as Po-
testades do Céo, da tcrra e do inferno, e todas
as linguas apreg'oem e confessem que nosso
Senhor Jpsus Christo cstá na Gloria assen-
tado á vossa máo direita, ó Deus Padre todo
Poderoso ; Yós, Senhor, o tcncles constituido
suprcluo Juiz dos vivos c dos mortos; yós
porém a ningucrn julgais, mas esta sobcrana
rcgalía a tcnclc'.s clado a vosso Santissinro
Filho, cm cujo divinal peito estâ.o deposi-
tados e encc*aclos todos os immensos the-
souros da Saltccloria e Scicnc,ia de Deus.

II Elle mcsrno é tcstcrnunha e Juiz ; Juiz,
e testemunha, a qucrn ncnhurna consciencia
pcccadora sc esconcle, ncrr póde encobrir ;

porque toclas as cousas síro manifestas e
patentes aos seus olhos. Elle é o que, tendo
sido injustarncnte julgado e condemnaclo,
julgará a todo o munclo com vcrclade, recti-
dáo e justiça. Portanto, Dcus meu e mise-
ricorclia ruinha, do nrais intinro do rleu
coraçáo louvo c gloriÍico eternamente vosso
sanctissimo Norne, por aquella inexplicavel,
altissirna e adnriravel uniáo da Divindade
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e Hurnanidade em uma unica Pessoa, a clual
é táo intima e cstreita, que nã.o é uma Pessoa
Deus, e outra o homen ; senáo uma mesma
pessoa é Deus e homem, homem e Deus ;

porque ainda que o YerJro Eterno por vossa
sumrna Bondade se dignou vestir-se da
nossa carnc e fazer-se homem; nem por isso
se alteráráo as duas naturezas, nem se mu-
dáráo na sua substancia, de sorte que uma
sc convertesse em outra ; nerrr ao inescru-
tavel m;-sterio da Trinidade Sanc[issinra
se accrescentou cluarta pessoa; porrlue a
naturcza do Yerbo Eternor e â natureza clo
homenr náo se confunclír'ãro, neln misturáráo,
senáo que foráo uniclas crrr ulua só Pessoa,
para quc nossa natuleza chcgasse ao ser
Divino, c o que nunca tinha sido, nrccliante
csta uniáo, permancccssc c fossc uma mesnr&
cousa com a que eternamcnte teve de ser.

III O' aclmiravel mysterio ! O' ineÍIhvcl
urriáo ! O' maravilhosa benignidade cla Divina
misericorclia ! i{áo erarnos dignos de ser ser-
vos, c sornos Ícitos Íilhos clc Deus, herdeiros
cle Dcus, c conrpanheiros juntanrente conl
Christo n& lnesma hcrança ! Donde a nós
tanto bcm ? Quern nos levantou a tauta gran-
cleza e subio a gloria táo alta ? Rogo-vos,
porérn, ó Divino Pai clementissimo, por esta
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vossa summa bondade, piedade immens& c
caridadc inÍinita, que nos façais dignos das
muittrs e grancles pr.olltessas, eue temos
cleste nlcsmo Iriilro vosso, ,Iusus Christo, Sc-
nhor e Reclernptor nosjso. Lisai clo vosso po-
der ; rnanclai a vossn virtude ; conÍirnrai o
que cm nós tendes obratlo, e aperfeiçoai o
que começastes, par,a que mereçamos al-
cançar a abundancia da rrossa graça e pie-
dadg. Dai-nos o vosso Espirito Sanctissiuro
Consolador nosso, para que possamos eir-
tender, merecer e reverenciar sernpre com a
devida honra este grande e admiravel mys-
terio de piedade, que se manifestou na nossa
carne, pelo Espirito Sancto foi justiÍicado,
appareceo aos Anjos, foi pregado a_os Gen-
tios, crido no rnundo e collocado na Celes-
tial e eterna Gloria.
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Das g't'ctçtts que o honrcnt, cleçe o, Deus, pelo
beneficio da Redentpçcto.

I O' que grande c impontlcravcl é a nossit
divida, Deus e Senhor nosso, por sermos
remidos com táo alto prcço, resgatados com
tal celestial clorn, e fevorccidos com beneÍicio
tã.o gloriosc ! O'quanto \ros clevcriarnos temer,
servir, emar, engranclecer, Iouvar, honrar e

gloriÍicar, poi.s assim táo cxtrernosamentenos
amastes, assim táo rnisericordiosamente nos
salvastes, assimtáo poderosamente nos sanc-
tiÍicastes, assim táo gloriosamente nos subli-
mastes ! Portanto a Yós devemos tudo o

que somos, tudo o que vivcmos, tudo o que
podemos, tuclo o que saltemos. Quem ha
que tenha consa que nã"o seja vossa ? Por-
tanto, Deus e Senhor meu, manancial e

fonte perenne de todos os bens, por quem
sois e pelo vosso sancto Norne, dai-nos graça
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para que com vossos mesmos dons e bens
.tros sirvamos, e clcvéras vos agradernos e

cada dia vos offereçarno.s o dcvido sacriÍicio
de louvor, por tantos, táo aclntiraveis e so-
beranos beneficios cla vossa inÍinita hliseri-
cortiia.

Itr Bem conheceruos, e tcnros por. certo que
de outro modo nâ,o vos podernos servir, nern
agradar, senáo com os vossos mesrlos dons,
pois todas as nrelhores .cladivas, e todos os
dons perfeitos clo Céo é que nos vêrn e se
nos deriváo do Pai das luzcs, enl que nã"o ha
uruclança, ncrn sorn];ra cle varicclade. O'Se-
nhor, e Deus lneu, Deus piecloso, Deus born,
Deus ornnipo[ente, Deus ineÍfavel, Deus de
natureza interminavel e inÍinita, Dcus Mes-
tre e instituidor de totlas as couses, e Irai
de nosso Senhor Jusus Clrristo, dilcctissirno
triltro rrosso, rlue clo scio patcrnal tle lossas
pieclosis simas en[ranhas mandastes a es [e
mundo para nosso universal proveito, e para
eue, reccbenclo a nossa vicla nos désse a su€r,,

e sendo perfeito Deus pcla eterna geraçáo,
com que na cternidade sem principio o ge-
ras[es, fosse perfeito Homern pelo temporal
nascimento de sua Sanctissima e sempre pu-
rissima Mâ.i, de sortc, que sendo uma, unica
e a mesma Pessoa, todo é perfeitamente
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l)t:us, e torlo é perieitamente I{olnctn, eterno,
c tcrnporal : mortal e iurmortal ; Crcaclor e

clrratur'a ; Conscn'arlor trnir-crsai c conscr.-
t'ttdo ; [oi'[c e fi'ttt:o ; \-cllccclor c -,'e.rtciilg 

:

l):rstor c ovcllrlr: nrorto tcnrlroiiLliilcntc c

l. or.' tocla a erter.nictirdc vivo ; r'ir-t,irrlo e rci-
r:.rrrrlo etclnAnrente cot)lvosco. Esle Seniior é

o ([ue licrrui[[io a t,otlos que o anráo, o di-
rr.:i[o dc Cidacláos cla Gloria, cluanclo clisse a
scns Discipulos : Tuclc rluatúo pedirdes oo
l'ui enL tneLt l\rotne, eile ços clard.

III l]or es[c n].esnlo Summo Sacerclotc, e

vt:r'dadciro Pontlíice, e Boru. Pastcr, (Iuc sc
r rtl'-'rccco err sacriíicio e dcu a vida pelas
rlvcihas, c ag'or.a estíi assentado iu vossa máo
rlircita, c roga incessanteinente por nós como
Itt:dcnr1-r[or c poclerosissirno Aclvogadc, hu-
rtrilurentc vos supplico, c rogo, clenrentissinro,
!»r:rrignissirno e aman[issimo Anrant,e clos
Irorncns, Senhor e Deus meu, que com este
i;r..srrlo l,'ilho vosso, e corn o Espirito Sancto
lllo deis greça, para (Iue eut todas rr"s cousas,
«:nr toclo o lugar e tempo sernpre vos louve,
sirva e gloriÍique corn verdadeira contriçâ.o,
e dôr do nreu coraçáo, e com urna perenne
Iout«: de lagrimas em. meus'olhos, e corn a
reverencia e temor sancto, que devo ; porque
o tnesmo dom é de todas as tres Divinas
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Pessoas, pois sáo uma só natureza) a nlr:s -

ma e inciil-isivel suJtstancia.
I\r. àIes porrlue cste corpo corruptivcl é

unl& carg'a rnuito pcsacla para a ahna, (lrrc
tan[o a opprirne, despei.tai, Senhor, desptrr'-
tai conl os agutlos cstimtrlos do r'osso anror
a sornírolcncia do meu cspirito, quando so
scnte tibio, frouxo, rclnisso e cançado, piu.rr
qtrc aicnia.clo c fortalcciclo com tanta vir.tudrr,
perser,erc c,onstante, na observancia dos y(rs-
sos dir.inos Preceitos, e dc dia e clc noitc
nrio atlrnitta intcrrupçiro em r.os louvar c
êngranilcccr. Abrtrzai o rucu coraeáo clerrLlo
qlc rnin-r n:eriruo, e inflanrrnai a nrinha alnrru
nA ccnLclrrirlaçrio rias r,cssas Divinas perlt:i-
çrõc,i; c l:ois o r)]esrllo [Jnigenito Iriiho vossio
clissc : li-ettitttitL se chega, n?nt eenL pare, nti:tr.,
se nlett. Pci, qlr.e nle ntanclou, o ttão gu,iar e
t:ond,urír; e netúutnl se chega, e ç,ent & nu»:t
Pai, seiuio pot" rytirit. Ilunrilclenrcntc \-os roso
c supillicc, rnc lcvcis scrnprc a cllc, pill.ir
qire elle rllc cncaluinhe c lcr-e & \rós, e nu)
ajun[c cor]rr'ofico no n)c.srr]o throno, eru qlrr)
cstír írsÍiL'ntar[o Ír vossa nrã.o clircita, onrlc
ha virla irrrnrortal c c ternanrente Jreruavcn -

turada: onclc ha allror perÍei.to, c nc-nlllrrrr
tcnror; onrle ha unr sr,r clia clerno, e uln cs-
pirito simplicissimo de todos; onde lrr

-
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summa e certa segurança; scgura e Íirrne
paz; socegada tranquillidade; tranquilla e

serena bonança; doçura sern amargura, sua-
vidacle sem aspcrcza, dita sem dcsgraça,
ventura senl infortunio, felicidadc sern nrisc-
ria, felicissirna eternidade, eterna bernavcn-
turanç&, c aquella sempiterna e bemaventu-
rada \risiro, e louvor perpctuo da .l-ossa

Divina Magestade, rlue náo tern terrno, nern
terá Íim, onde \rós com elle c Elle cornrros-
co, n& mais intima e perfeita uniir"o do Iispi-
rito Santo viveis e cternarnentc rei,nais por
todos os scculos rfos seculos. i\trten.

t

I

I

r
___=--l
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Oraçdo deçotíssima & ItrSUS Christo, nosso

Senltor.

I. O' Clementissimo Jrsus, esperança mi-
nha, dulcissimo arnante dos homens, Iuz, c&-

minho, vida, saude, formosura, honra, orna-
mento e brazâ.o dc todos os que vos servem,
pelos quaes tanto trabalhastes e padecestes.
Vêde e attenctei ás prizões, ás bol'ctadas.
aos açoutes, aos espinhos, á" Cruz, aos cra-
vos, ás chagas, aos ludibrios c á morte, que
por nós voluntariamcnte e corn inÍinito amor
tolerastes; e lernbrai-vos que fostes encer-
rado cm urn Sepulcro, e que ao t,erceiro dia,
vencida a rnortc, resuscitastes glorioso, e

que passaclos quarenüa clias strltistes trium-
phante sobre todos os Ceos, onde viveis, e

reinais agoriL, e p&ra semprc sem finr.
II. Vós sois, Deus rneu vivo e verd*cleiro,

Pai meu Santissimo, Senhor meu piedosis-
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sirno, Rei meu pocterosissirno, Pastor meu
amorosissirno, unico Mestrc rnell sapientis-
sirno, Protector rnelr rliligentissimo, amado
rneu forrnosissirno, Páo meu r-iviÍico, Sacer-
dotc meu eterno, Grria Íiel no nreu desterro,
Conductor seguro para a 1;atr.ia, Lttz verda-
dcira c clarissima, Doçura suavissirna, Ca-
minho meu certo e clircito, Sabedoria rninha
al-tissima, Sirnplicidade lninha purissima,
Concordia minha Íirmissima, I'az minha so-
liclissirna, Guarda minha vigilante, Herança
minha riquissima, Saude rninlra l,rcrpctua,
Misericordia minha inÍinita, Paciencia minha
invictissima, Victima nrinha inunaculacla,
Sacriíicio meu ineÍIavel, Reclcmpçíro minha
complcta, Esperança minha certissima, Cari-
clade rninha perfei.tissirla, Resun.cição rninha
vcrdadeira, Vida rninha c.tcrnA, Alegria c
gloria minha immortal : rog'o, e peço-r'os,
Senhor, euc me deis graçapara que caminhe,
e com passos agigantados copre cm rrosso
seguimento, e chegue a descrançar em Yós,
que sois caminho, verdade e vida, sern o que
nenhum pódc chcgar a vosso Ilterno Padre.
Anciosarnente vos dcscjo, c por Ytis strspiro,
dulcissirno e fonnos;issinr«l Sr.nhor'.

ru. O' resplanclol rla gloria do Pai, que es-
tais assentado soJrrc os Chcrubins, e vêdes
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aos aby smos. O' Lvz verdadeira, Lrrz qrro
altrmia 1 I.rrz que não se apa a, em que os
Aojos clcse,.iâ.o pôr os olhos c revcr-sc! Por
\'ós, Amante amantissinro c amaltilissilno,
suslrira coi]I aneia a minha alma; na \-o.s.s&

prescnçáI cstír sct))pro Íixo o lrlen coracão;
clissipai c tlcs{azci as tróvas quc o cscurc-
cern, llal'a que copiosissimarn nte se enclta,
até inundar da clariclaclc clo vo,sso a.nror. Dcus
rncu, clai-;os e restitui-rros totlo a mim :

\'êclc (pe eu \ros arno; c se pouco o quo
vos emo, clcsejo, c quero amar-r,os rnais e

mais. l*rio sei cluanto rne falta claquelle amor',
qlrc é ncccssario, para quc mi ha ahua vá c
corra piii.a \-ós, e gostc só dos vossos cas-
tissirnc:; abraÇosr c náo voitc aLraz, até qlro
entrc c sc esccnda no mais recondito clo
vossjo clilino Rosto. Bem sci, Senhor', qllre
rnc vai muito rnal fóra de \'ós, náo só quan-
clo ando íi';r'a dc nrirn, scnáo tambem quando
estou clentro cle rnim mesmo pois toda a
abundancia por mais copiosa que seja, sc
nito é rncu Dcus, é para rni: a maior lio-
breza.

IV. Porcluanto só \rós sois aquelle Bem
srul]n1o, purissirno e 'sirnplicissimo, qtro
liunca se altera, nen) pótle rnudar em melhor,
nem ern peior; aquelle Bem, no qual o mc.s-

5
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nro é vivcr que viver bcrnaventuradamente;
porque Vós mesmo sois essencialmente a
vossa bemaventurança. Mas a vossa crea[u-
râ, a quem o viver, e vivcr bemaventuracla-
nr.ente, nãto é a m.csrna cousa, tudo quanto
vive e vivc bcmaventuradamente, á vossa
graça o deve attribuir; e por isso nós, Se-
nhor, necessitarnos de Vós, e \rós náo tcndes
neeessidade alguma de nós; porque ai.nda
que totalmen[e náo fossemos, nada vos fal-
taria daquelle surnmo e eterno Bem, que
\'ós mesmo sois ; e assirn é sumnla, cons-
tante e perpctua a necessiclacle quc tcrnos
dc nos chegarmos a \rós, para quc nrccliante
o continuo soccorro cla *--ossa graça, possa-
Iuos vivcr cor]l picclaclcr, rccticltio c santi-
dade; porquc assirn como o pezo cla nossa
Í'raqueza nos inclina c faz «lescer para llaixo,
assinr com. o cloin preciosissirno cla vossa
graça se accencle o nosso coraçâ.o, ê abrazado
em vosso amor, subindo pelos dcgráos clas
virtudes, vos offcrcce o sacriÍicio de louvor,
e entoanclo semilrc novos Canticos, cada" \cz
rnais se eleva e sobe aio alto.

V. h{as até oncle soltc c sc lcvanta ? Sobe
e levanta-se até o nrais alto do Céo, arrt:Ita-
tado dos vehemcntcs dcsejos dc chcgar a So-
zar daquella paz sogura. c felicissima da c,e-
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Iestial Jerusalern, que ainda só com a sua
memoria nos alegra c recrcia, e com ouvir
dizer que irernos á Casa do Senhor. AtU nos
tem prepa,rado estes soberanos e inestima-
veis bens, e nesta rnorada, sobre tudo appe-
tecivel, queremos senl mais desejar, perrna-
nccer para sempre. Como porérn cmquanto t

vivemos neste rnortal corpo, trramos peregri-
nando, e neste penoso e prolongado desterro
náo temos Cidade permanente, corn ancia e

desvélo buscamos a celestial, que hr cle sep

de futuro, e por ella incessantenrente suspi-
ra.mos, porqpre a nossa patria é o Céo, no
Céo temos o nosso estado, e só do Céo é que
logranros os iliustres fôros de Cidecláos. Por-
tanto guia.do cla lluz cla vossa g'reçí]., entro
no retiro nlai.íj rcconciito do meu coraçâ.o, c
a vós, Scnhor c Dcus rllcu, canto aÍI'ec[uo-
sos e suavissirnos Canticos, gemenclo e cho-
rando senlpre ncsie lugar de meu desterro,
onde só as vossas ineffaveis perfeições e
clivinos atlrib,.rtos sáo €L rnateria do r)eu
canto e todo o mctivo cla rnÍnha alegria.

\rI. E lenrbranclo-me clessa Jerusalem ce-
Ies[ial, clilato os aÍiectos e pensamentos da
rninha alura, pilra a arbraçar e possuir; e

cotn suspiros entLrlncciclos exclarnando, di-
go : O' Jerusalenr celestial ! O' Jerusalern
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mi.nha patria ! O' Jerusalem mai minha ! E
prostrado na vossa clivina presenÇâ, Senhor,
que sois o que reinais em táo magniÍica e

opulenta Cidacle, e com }uz sempre viva a
alurniais, e sois o seu 'I'utor, I'ai, Patrono,
Reitor e Pastor ; tcclas as suas ctrelicias cas-
tas e constantes, toclo o sou prazer', e ale-
gria soliCa e perlnanente, e todos os seus
bens verclacleiramente incornprehensivei.s e

ineffaveis ; pcrque só \rós sois o sumn]o,
verdadeiro e unico Bem, vos roso e sup-
plico por vossa immensa bondatle, rlue me
nãro clespre zeis, pois eu náo r,os cleixarei,
nerl) cle \,-ós ille aparlarei , aL(: quc no porto
tranquillo clesta hlir i rninlr a nlui t,o anrada,
ondc ei tãro âsi prinlicias clc rucu esliilito, e

a que só aspirírr; clr; i.nccnciidos aÍi'cctos cto

rnerl coraçírc) rne dc'is; enLrada íi'r:n(:1, e suni-
mainentc picclosc iric rcccihais to,do cluanto
eu sou; e apartandc-ine totalmcnte cla in-
quietaÇáo, «.terramanren[c c cleformiclacte,
que agora padeço e laruento, rile ccnl'ormeis
inteirarnente cor]l-,-osco, e crll \-tis para
serxpre rne coníinuci l;, Dr:os rnc Lr, hliseri.-
cordla minha.
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A differenç{t qlt,e lts entre G Saí;edarict, que

é a Casa cle Deos, e a Scdtedoria cliçina.

I. Esta é, f)eos meu, a Yossa Casa, náo

terrcna, ncll) cornposta de materia algurna
corporal, rDari espiritual, c participante da
voÍjsa eterniclac're; porque scm macula de

peccaclo perseycra, e clurará para sernpre;
() \'t',x; orclc,nastes que fosse immortal, e na
cluraçáo eterna; e cste Yclsso sollcrano f)e-
creto níto sc muclarít, ncnr paclccerá a rl]enor
alteraçáo, nÍi"o é porérn coetcrna a vossa
real exceliencia, pois Íoi feita de novo, e

teve principio, porquc ant,es das mai-s crea-

turas tcrem ser, íoi creada a Sttllecloritr: náo

digo arluella Sabedoria que é coeterna e

totalrnente igual a f)eos Padre, pela qual
íoráo creaclas todas as cousas, c nella corno

em seu principio foi í'eito o Céo, e a tcrra;
mas fatlo da Sabedoria creada, aquella es-
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piritual natuteza, quc é luz peia contcm-
plaçáo da vosse luz, que posto Íosse creada,
verdadeiramcnte se charna sabedoria. com-
tudo, dista tanto, e ha tanta ctiÍI'erenÇftr cntre
a altissirna Sabecloria, que é Creadora, c a
Sal,.etloria, que tern siclo crcarlnr euanta ha,
como clararnente se dcixa r,cr, entrc a luz,
quc alurnia, e & Lttz, que é illuminada; entre
a justiça, que justiÍica, que sois \rós, Deos,
e Senhor lneu, e & j ustiça, eue na nossa jus-
tiÍicaçrã.o se infuncle na ahna; porque, coulo
attes ta o Apos [olo : ]Yós ,sornos chantaclos
jttstica tle Deos Pach.e, ent Aros seLL çerclad,ei-
ro e clílectissinrc ililho ,gctlvuclor nosso.

il. Port,anto pois nessa vossa Cidade
santa, e nrái nossa, quc está sobrc nós, e
nos é superior, pr.irneiro que todas as cou-
sas foi crcada csta Sabedoria, logo rlue
creastcs uma EnLidadc, quc é intelligencia
racional, pruclente, invisivel, livre e eterna
nos Céos. Mas que Céos sáo estes, senáo
aquellcs Céos sobre todos os Céos, que re-
verentes vos louvã.o, e scln intcrrupçáo apre-
goáo a granclcza e soberanía da vossa Glo-
ria, clos cluires está escr.ipto : O Céo do Céo
é o rnoradu clo Senltor'? tr ainda rlue niro
descobrirnos tempo antcs cla Sabedoria, que
precede á creatura, que foi creada ern tempo,
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porque foi creacla antes clc todas as coisas,
comtudo, antes que ella Íos se crcada, sois
\rós Eterno Ileos, Crearlor universal cle tudo
o que é, crcaclo; cle rlrl.clli rur.rra, colno ,de
fonte, a perpetuidaile clesta crcatura, e cle

quem teve o seu principio ; nã"o principio dc
tempo, porque aind'a uáo havia teinpo, senã.o

principio da sua nleslna. concliçáo ; e cle tal
rnaneira cle Vós rcccire o scr) çluc náo é o

mesrno que Yós, nlas sim rnuito cliÍtr'crente,

posto quc nem antes clella, nelll nella acha-
rno,s successáo alguma cLe teinpo. Esta crea-
tura, quc é cligna cle vos ver, pócle semprc
contcmplar & fonnosnriu e masestacle do
vosso divino Rosto, sern divertir-se por ullt
só instante da r.ossa vista, de que lhe rcsulta
ser filmo e constante, sem c defeito da rrru-
dança rnai,s lcve. Ii' Jicru vcrtlade (Iue con-
Íbnne & sua. naturczd tcm rtruteibilidaclc i por
razá.o da qual se escureccria e csÍ'riaria, sc
náo estivera intimatnente unicla conrvosco
por um grande c forte aulor, que a Íaz rcs-
planciecer rlruito mais, que a luz clo mcio-tlia,
e abrazar c)ln incendios pcla parti.cipaçáo cio

clivino fogo ern que a inÍlammais.
HI. If inallrrcntr., C( rrlr tão puro C sant,o

amor está unitla c ai;r'açilda c:ornvosco, quc
sois Deos verdadcir«r o vercladeiranrcnte
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eterno, eue ainda que nã.o é eterna com
aquella eternidade, que r,os é essencial, por
nenhuma varieclade, ncnl successão c[e tempo
se aparta., ncm sc desvia cle Yós ; mas doce-
mente clescança na suaye, e verdadeira con-
templaçáo das vossas immensas e ineffaveis
perfcições, porquc a quem vos anla cluanto
cleve, \'ós, Scntrror, lhe mostrais a incompre-
hensivel gioria do vosso divino Rosto, e
nesta singular e inestimavel rnercê tem tudo
quanto lhe basta, porque possue todo o bern,
quc póde desejar. Daqui lhe provêmr eue
nunca, jámais se aparta dc \'ós, ncrn clc si
Ine.snla, mes scmprc perscyera no mcsrno
cstado, venclo-vos sem ccssar, e arnando-vos
scrn interrupçíro, {uc soi.s vercladeira luz e
amor purissinro. Oh que bemaventuracla é
esta crcatura mais exaLtacta que toclas as
çrcaturas, summamente berlaventuraclas,
porque goza sempre cla vossa hemaventu-
rança, a que perpetuamente está afÍixa : di-
tosa por certo, e muito ditosa, pois yos
tcm por sen perpetuo habitador, rluc com
tantos c tã"o brilhantes rcspland ores a iI-
Iustrais !

IV. I§áo acho couí;a quc collr. maior razáo
julguemos que deva charnar-se Céo do Céo
para o Senhor, quc esta l'ossa Casa, em que
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perpetuamentc habitais, a qual, allsorta em

vos contemplar, cstá plcnamente faciada no

completo gosto corrr que em \rós se deleita
Sem defeito algum; e igr-rorando totalmente
o tlue é amor desorclcnado para sahir de

Vós, e anrar outros objectos fóra de \-ós, só

conscrva uma vontaclC pura e StullrnarnentC

uniforme, clue é o solido e constante Íirrna-
mento, cD que se sustenta aquella surnma

pa4 perpetua, feiiz, c concorde, coln que to-

dos os Itrspiritos bemaventurados rcciproca-
incnte sc arnito. Naclucilcs rnoractores cio Céo

só é qtto sc acltáo estas cxccllcncias, e pre-

rogativas cciestLacs. Arluella alnra pois, cuja
pcrcglinaçiro tetn siclo trabalhosa c dilatada,
erarnine a g'ora c ponclcle com attenr;iro, sc
já. tcln sêtlc de \'ós; se sentc abrazar-se em-

ardcntissirnos clescjos cle vos ver ; §e já se

sustenta das suAS lagrirnas, como de páo;
se já r'os tcrn pediclo, e unicarncnte rctlucr,
c com ancia clescja o hab;tar na \rossa Casa
por toclos os ciias cla sua vicla. E qual é a
sua vida senáo \-tis'J ll que dias siro os seus

senáo ât vossit- eLci'nitiaclc'/ .\ssinl como os

vossos annos, tlue náo têm fim, nenr jámais
pódcm faltar.

V. I'ori.anto já quc assim é, cntcnda a

alma, eue bem o póde entender, quanta e
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c1uãr.o grande e- incomparavel é a excellen-
cia da vossa eternidade iníinitamente supe-
rior a tocla a mutabiliclade, c succcssiva va-
riaçáo dos tempos, cluanclo & vossa Casa
cclestial, quc naio vos é coeterna, nâo paclecc
a monor alieraçáo, ncnt rnudança; Ilorquc)
pcrpctuanlente, c seminterrupçáo, está unida
cornvosco, e táo applicada a contcmplar as
vossas immensas e incomprchensivois pcr-
fcições com um amor casto c pcrmanente,
que nunca [,ern sahido de Yós, nem perde cle
vist,a, c por isso náo experirncnta eÍl'cito al-
grun da rnutal:iiiclacle da sua naturcza; antes,
bebendo cle \rós uma irnrnortalidadc scrl]Dre
constante, abl'açacla inr"irrlarncnte comvoscoT
náo teru cousa futura quc cspcrc, ncnr prc-
tclita cle que sc lembrc; e assint não se
mucla cotn os tempos, nem está sujeita á sua
incorrstancia c variaçáo successiva.
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Ora,r:ão enl que pecle o hornem que « Cttsa de
Detts t"og'Lte por elle.

I. O' Casa clc Deus resplanclccente, vistosa
c nlag'niÍica, tanto mc &rrcbata a tua bellcza
c taio d«rccrnc'rr[c mc cnptiva a tua formosura,
quc todas as minhas potencias e senticlos sc
empregáo conr o maior excesso ern te dcsc-
ja", rluerer. e arnar, qÍue és o supremo e
rlrag'cstoso palacio, cr que llaltita a gloria
de rneu Deus e Senhon, euc te possue e fa-
bricou corn ordem e clisposiçã.o em tuclo ad-
miravel e clivina. Por ti de dia e de noite
suspira a minha alma nesta peregrinaçâ"o táo
penosa e prolongada : a ti attencle, e todo
se applica o rncu entenclinrento i por ti anhc-
la ancioso o mou coraçã.o, c com a nraior
vetremcncia dcscja chcgar á tua bemaventu-
rada companhia; rluero clizer, ao Sentror, {ue
te ereou, pera que em ti rne possua; pois
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rlue elie é o teu e meu Creador, que miseri-
cordiosarncnte nos dcu o ser. Portanto tu, ó
Casa bemaventurada, náo cesses de dizer e

peclir-lhe que me Íhça digno de participar da
tua gloria. I\áo pretendo conseguir a tua
santa colnpanhia, nem gozar da tua admira-
vel formosura, estribaclo em mereeimcntos
proprios, porrlue nenhuns tenho, tanta é a
tninha pobreza ! rnas comtudo náo dcsespe-
ror antes tenho grande confiança? que consc-
guirei esta graça a mais estimavel, por vir-
tude daquelle preciosissimo Sanguc, que me
resgatou do captiveiro infclnal, comtanto que
rne ajuder..r os teus merecimentos, e soccor-
ráo a minha maldade as tuas santas e pu-
rissimas Orações, quc por nenhurn modo
pódem deixar de ser efÍicazcs diante do
Scnhor.

H. Eu confesso que tcnho errad,o c que
tenho andado perdido como ovelha desgar-
racla; conheço que este meu desterro se tem
prrolongado muito i eue pela minha vileza náo
mercço ser attentlido, e que cstou lançaclo
para muito longc da prcsença de meu Deus,
n& miseravcl eegueira dcstc valle clc lagri-
ulâs, sctnpre triste e nredonho. Aqtri ausente,
c desterraclo ctos suavissimos gostos, e cas-
tissimas delicias clo Paraizo, comigo choro
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ptiveiro, e ern succcssivas lamentações e

tristes canticos, rolllpe penetrado do mais

vivo sentirncir[o o ]netl coraçito, qua.nclo de ti
me lernltro, ó Jerusalem celcstial, tr{ái tninha

muito anlavel e estimada : porçlue, emquan-

to os meus pés estiverern ptirados, e immo-

veis nos teus atrios, ó santa e formosa Siã.o,

e nã.o rnereço ser adurittirlo ao tcu intet'icr,
nã.o posso publicamente e ás claras contern-

plar as lindezas e perfeiçõcs que nesse ma-

gniÍico palacio, como em th.esouro o rnais

rico, estáo encerradas : espero, porém, que

algum dia, levad.o nos liombros do meu Bour

Pastor, teu eterno e liberalissimo GloriÍica-

d.or, serei a ti conduzitlo e apresent,ado, pf;"ra

gue a minha alma, trass]-lordando de alegria

e prazer, comtigo gozc daquelle ineffavcl,

ro**o e imrnenso gosto, corn que se gozã"o

toclos os que te fazem companhia na presen-

ça de Jpsus christo, nosso verd.adeiro Deus

e clementisimo salvador; o qual a sua bem-

ditissima carne desfez as discordias, e des-

terrou as inimizades, e com o seu preciosis-

simo sangue paciÍicou tudo quanto ha, assim

no Céo como na terra.
III. Porquanto elle é a nossa Íirme, segura

e certa Pà2, que de duas cousas, ainda que
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scjáo rliíI'crentes, faz uma só; e corn mais cs_
treita e ar)crtarla unitlo ajunto. as duas pa-
reclcs q[ue.parcciito crontra-r.ias, isto é o c,or]roc o cspiril,o, ra pcrpc!.rio fclir:iclarlc cla tua
Jlernavcn[u.ança ; a rl*alpro*rcttcti, rluc tam-
]rcrn nos ha,r,iir clc dar do rrcsnro ,rodo, e
conr a mcsrne. rueclida, cluando clisse : eneseriã,o os hontens bentaçetLttu,aclos e tg.uaes
ctas Ártjos cle Deu,s no céo. o' Jerusalcm, ca
sa cle Deus eter.na ! depois clo B.rnor tle Jrsus
cirristo me. salvador, e senhor, sejas tu ar,inha alegria e consolaçáo, o rne, rcfugio
o llrit zer: & suavissirna lcmbranÇa cto i"o
l{or,c bemaventuraclo seja o allivio cla *rinha
tristeza, o rcfi'igcrio clo.s nrcus traba.lhcs, e o
cloce lenitivo das ntinhas pcnas.
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De qucuttas nziserias estcí cheia estct çícla.

I. Muito me cansa. e pcnaliza, Sentror, esta

prolongacla e triste peregrinaçáo, e corn a
maior vehctnencia rnc aÍ'Íligem e apcrtáo o
coraçáo &s miscrias clcsta vicla táo trallalho-
sa e funesta. Mas porque lhe chamo cu vida,
e nã.o ntortc, scnclo cerl,o que só é vicla na
apparcncia, na. realiclacle porérn vc:rdacleira
morte?trsta vida, que vi.r'etuos, ó r'ida mise-
ravel, vicla fragil, vida inccrLa, vida traba-
lhosa, vida immunda, r'ida, cJue é senhora
dos peccadores, e rainhe clos soberhos; vida
cheia de trabalhos, engailos, perturbaçõres,
perigos e rniserias ; vicla, finalmente, que com
maior razáo se pódc, e clevc charnar morte
quc vicla; porque nella a cada nomento rnor-
remos, e corn os repetidos defeitos e acon-
tecimentos táo varios desta nossa mutabili-

-
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dade nã.o desistimos de lhe dar Íim com
clifferentes generos de nrortes.

II. Corno podemos pois chamar vida a est,a,
tlue rniseravelmente vivenros'] Porclue os
humores a altcriro, &s dôrcs e cnflracluecem,
os calores a seccá-ro e esgotáo; o ar a estraga,
e inÍicciona ; os alimentos a colrorrrllem ; os
jcjuns a mortiÍicáo e arruinãto ; os prazeres
a desfazcrn e desbaratiro ; os pezares a con-
solnerll; os cuidados a. suÍlbcao ; a sesurança
a entorpece; as riquezas a levantáo; a po-
breza a derruba; a juventude a desvanece;
a velhice a afflige; a tristeza a destróe; as
angustias a acabã.o ; e á multidáo formidavel
de todos estes rnales succede por Íim a
morte furiosa, e sempre nedonha, clue rema-
ta, põe termo, e dá Íirn a todos os gostos
desta táo fragil e miser.avel vida : de sorte
rlue cluando acaba, parece rlue nunca. corne-
çara, sendo o mesmo irerço em que nasce, o
sepulcro enr que feneçe. Com razã"o pois se
póde chamar morte vital, e vida mortal esta
nossa vida, a que estamos táo afer.rados, e
tanto estimamos i porquanto com estar tâ.o
copiosamente provÍda, e referta com tanta
abundancia, destes e outros innumeraveis
trabalhos e amarguras ; ainda : (ai que dôr
a mais penetravel e sensivel !) ainda sáo inÍi-
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nitos os estultos, eue enreda, e prende com
os seus gostos appa,rcntes, e cngana com fal-
sas prorncssas, ncscias c Íingiclas esperftn-

ças. E sendo corllo é cnsanosa e desaitricla,
rluem deixará de tcr por loucura a lnais re-
matacla o emprcgfi.r nella o scu amor, c cui-
dad.os ?

III. tr' porérn dcsgraça & rnais laurentavel
e digna de scr choracla conL lagrimas dc
sanguer eue nã.o podendo deixar de conhe-
cer e sentir o seu cngano, os mesrnos que
desordenadamente a arnáo e correm atraz
della, chega a ser innurueravel a rnulticláo
daquelles que gostáo do rnortifero vinho do
calix de Babylonia, que em copo dourado lhe
offerece, que delle se deixãio tomar e pos-
suir tanto, que cégos e frenéticos vêm a per-
der de todo a razã.o, c com ciia toda a espe-
rança de vivcr ctcrnamente. Poucos, mas
bernaventurados sáo, Senhor, os que fogem
a sua conversaçáo, recusrio a sua arnizade,
desprezã,o os seus gostos apparentes e se
apartáo totalmente da sua companhia, para
que se náo vejáo obrigados a perecer com esta
eng'anadora, que por instantes vai perecendo
e acabando senr renredio.
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Da felicidacle cla oída que o Serthor. tem
tpparellrudo pd(ra os que o antão.

I. Tu sirn, que és vcrcladeirarnerrte victa, oh
vida, rlue o Scnhor clesde a eternidadc sellr
principio tem apparelhado, Ilara. rlue tc goznn
os rlue o arnâ.o. Tu és vicla vital, virla J;cma-
venturada, vicla scgura, vitla clescanÇacla,
vida feliz c formose.; vicla pura, vicic santa,
vicla casta, vicla scnr nlortc, ncnl con,u1;çíro;
vicla scrr tlôr ncul cnfonuitlactc; vida scrn
mancha, nern dcfeito; vitla scrlr angustias,
nem trisheza; vicla serr) desgraça, nern per-
turbaçâ,o ; vida sem mudanÇâs, nem varie-
dade; vida cheia toda de elegerncia, digni-
dade e lindeza ; vida altundante de grandeza,
masestade e soberania; onde nã,o ha ini-
migo que tepersigu, adversario rluete assaltc,
contrario qlre te faça Srlerra, f,raclu eza cla
carne que te abrande com caricias, nem
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corn affagos te debilite; perigo de peccado
que te clcsaÍie, renda e prostre; onde só
reina o alnor, e arnor tão perfcito, que náo
sabe s o rlue é odio, neru opposiçao; onde
nã.o ha sornJ.rra cle tetnor, e por isso estás
isen[a dos sustos e inquietações, {uê o
acompanháo; onde o clia é eterno e serrpre
claro; onde é urn só o espirito de todos,
que viviÍicas, porque tcm o mesm.o querer,
e náo querer; aonde Deus se manifesta, e
courida j á a cortina se cleixa vêr face a face
a Divina Magestade; e com cste deliciosissi-
rno ncctar, e manjar suavissirno, com que os
rccreas e rcrgalas, se alimenla, refaz c cnchc
sem fastio, ncm dcÍ'cito a alnra.

II. I\'Iuito, c com grande gosto quizera, ó
vida bemaventurada, cstar attento, toclo, c
totalrnentc applicado a contemplar a tua cla-
riclacle e nohr eza". Os tcus bcns sunlrlrarnentc
rne recreã.o e deleitáo. Quanto rnais rluero
considerar a tua superior grandeza, tanto
rnais dcsfalleço e sinto rnortaes delirluios do
alnor, quc clocemente me a-ssaltáo e acco-
mc'ttcnr o coraç€to. Tno excessivo é o gosto
que me dão a tua doce leurbranÇer e o an-
cioso desejo cle te gozar) que me parece ter
já gostado a tua doçura, pois é singular a
suavidade com que rne vitalizas e fortaleces.

-
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I\a verclade, que tenho grandc vontade de
levantar para ti os oihos clo mcu coraçáo, e
de os tcr sempre táo íixos na tua belleza,
que nunca dc ti os apartc. O' cluenr. rne dera
quc todo.s os affectos cla rninha alma sc con-
formasscln intcirarncnte corntiq'o, € que todas
as minhas potencias e sentidos náo tivessem
outro alvo, crm que ernl-irggassem os seus
dcscjos ; e que unicamentc a ti aspirassern,
e só respirassem por ti. Com rnuito gosto
cluizera fallar sempre da tua elegancia e for-
mosura, ouvir as tuas granclezas) escrever
as [uas cxcellencias, conferi"r as tuas prero-
gativas, ler cacla dia os attriltutos cla tua
gloria c i:emavcnturanÇ&r e depois rle as ter
Iiclo e tornado a len muitas vezcs, revolver,
e runrinar tuclo em mcu coraçao, para que
con] cstc celeste olvalho e vital refresco se
rnitigueul os ardores, apagucm as chaurmas,
cessem os trabalhos, e desvaneçáo os perigos,
que nesta caduca e mortal vi.da cruelmente
me mart;-rizáo; e á tua vital sombra passar
táo se€iuro, {uc ao menos por um pouco
possa reelinai' a nrinha cabeça fatigacla em teu
peito, para nellc rcpousar corn descanço.

trII. Para este íim entro nos amenos e apra-
ziveis praclos das sagradas Escripturas, e cor-
rendo-os com muito vagar e cuidadosa at-
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tençã.o, noto c coiho ncllas as sarrclaveis e
mais vigorosas hel'\'as cias suas sentenÇâs,
as quaes Yorl conr enclo, cluanclo as leio, e
repetinclo a liçao as torno a comer, e Cepois
cle bem mastigatlas e meclitaclas, âs entrego
á" memoria, onde livres clo esquecimento as
deposi.to, para qrre Cesie rnoclo gostanclo, e
saboreando-rne cofii a cloçura que gostei,
venha a sentir rnenos &.s amarguras clesta
táo triste, trabalho:.ia e rniseravel vicla. o'
vida fetricissirna ! o' lleino verdadeiramente
bemaventuraclo ! Ileino, que careces de morte,
e nunca üeríts íim ! II's supcrior ao tempo, e
por isso esttis lzento clas suas successivas
contingcncias, e muclanças. Em ti é o clia
continuaclo c perpctno, doncle vcm quc total-
mente ignoras o atruc é noite; em ti é quc o
soldado depois de ter pelejaclo constante, e
vencido com valor na porÍiada guerua, eD
qne morrenclo vi,ve, corlf a cal:eÇa já coroada
com o real e immarcessivel diaderna da
gloria em alternados córos com todas as je-
rarquias clos Arjos e Bernavcnturados canta
a I)eos sem cess &r os fcs tii,os Ilyrnnos c
suavissimos Canticcs de Siáo.

IV. O' se eu, Fai amantissimo e Deos
eterno, fôra tã.o ditoso, que merecera conse-
gtiir da vossa irnrnensa Misericordia remissão

6.
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cle meus cnormes e innumeraveis peccados,
e vendo-rne já livre cla pezada carga, con)
que nesta caduca e rniscravel vicla rne sinto
opprirnido, puclesse entrar a ser participantc
dos vossos ineffavcis Sozos, pcrl'citos, ctcr-
nos e divinos, e aclmittido dentro clcsscs
rnuros riquissirnos da Celestial Jcrusalcm,
para gozar do verdadeiro e etcrno descanço,
rcccber da vossa mtlo a preciosa corôa tla
irnmortal vi.da e achar-rne presente a esses

Santissimos Córos, que hunrildes e rcYcren-
tes alternadamente vos louváo, engranacleccm
e adorao ! Entáo, oh que felicidade ! oh tlue
gloria a minha ! cnt,áo, a gozaria toda" crn
assistir ár divina, que gozais, enl contcrnplar
presente e ver áus claras o llo s to clc Jnsus

Christo vosso clilectissimo trrilho, e lrteu Sal-
vaclor arna,ntissinro, eD acltnirar acluclla sutn-
rrla, inttuc'nsa c inetccessivol trtiz; c scnl tlrais
reeeio clas trévas cla nlct'tc, g:ozar para
sernprc elo incfl'avel clom dessa incorrttptivel,
eteina c bemaventtrraela vida.
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Da feliciclade da alnla qLte salte cleste mruulo
pnt.a o Céo.

Ditosa por eer:to, e bcmav€ntr1rsfla é a
alma, €Iue rotas já as prizões do corpo vôa
livre ao céo, onde segura, e cleseançacla nito
tem -que tenrcr inirnigos, neilr que recciar os
espantosos e mer-[onhos terrores tla morte ;
porque sempre goza ltresente c contempla
seEI inten'upção aquellc for,mosissimn . p.*-
feitissirno Senhor, a quem servio, a quem
alrlotr, e a quem alegre e gloriosa chegou a
tonseguir corn a eerteza, q*c o [ernpo, clue
tuclo gasta e consome, não gastará, ,rô*
táo pouco minorará tã.o grantle e feltz]:ema-
venturença ! Nesta venturosa ahna puzerâo
os oihos as filhas clc Siao, e logo a apregoárâo
pol summarnentc benra'i'enturada, e as ltai-
lhas e Esposas clo Senhor, e Rei supremo
clc»s céos a, louváráo e engrandecêráo, di-
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zcnclo c exelamanclo coln aclmiraçáo : quem

é esta, qLLe sobe clo Ceserto trasbot"danclo enl

clelícias e reclinctdct scbre o seLL Anruclo ?

Quent é estctt Çup ç;cri cctittirtlrurclo, qtrul costtt'

tncr sahir sobre os hori;otúe.s (t, Á.tlt'ora, ifor-
ntosa conto q l-t1mi escolhíclct cotlto o Sol, e td,o

terrieet e fornziclaçel cortto os Exercítos bem

orclenaclos, qt,tanclo estão a pontc cle guerceor.
Corno sahe alcgrc, colrlo sobe vi.stosa, colno

corrc, c sc apressa diligente, qunndo attenta
ouve a" vo-, de seu Amado, clue Ihe cliz : Le-
vanta-tc, amiga minha, apresta-te, forrnosa
rninha, e r,em, porque jti tcm pessado o In-
Yerno, jí. acabáráo os rigorcs clas suas ncYcs,

j ír acalmttráo as inclemcncias das suas tetn-
pcstaclcs, já cessáráo as suas chuvas táo dc-

sal;ridas, já as Ílôres têrn apparccido na

nossa terra, já tcm chegado o tcmpo c-los Íruc-
tos, já se têin ouvido os gcrniclos cla manse
rola, já a Íigueira produzio os seus fructos,
já as vintras Ílorescêrâ"o e lançáo de si fra-
grancia nruito suave.

U. f-,,cvanta-tc i ,'., c clít-te llres sa, amiga
minha, forrnosa rninha, ponlba nrintra, {ue
nas alterturas da peclra fizeste o teu ninho,
rnos[ra-rne a bclleza clo teu rosto, c faça écho

ern meus ouvitlos a melodÍa da tua \o7,, Por-
que a tua voz é doçura para mirn, c o teu
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rosto é o emblerna cla formosura, cm quc rnui-
to me recreio. \rem, escolhida minha, foril]osa
minha, poml;a rninha, e espose minha, táo
pura, que enr ti sc náo clescoi,rre macula, nem
sombra de .fealclade; vern, Ilara quc ponha
e levante em ti o rneu throno, porquc rrle
tem arrebatado os realccs cla tua belleza;
vem, para que te alcgrcs, c recrcles na rninha
presença em companhia cios meus Ar:ios, pois
que eu muito antcs te prornetii tanta dita e

g:toria táo singular. Yem clepois cle rnuitos
perigos, trabalhos, perscguiçõcs c contra-
ternpos, e cntra naquellc paraiso dc clelicias,
naquella patria celestial, narluclla tcrra clos

r.iventes, narlucllc palacio do llcl c1a Gloria,
naquella Gloria clo Rei dos Reis, e Senhor
teu, cnl que sem susto, nem receio dc a per-
der, viverás reinando por toda a eternidade.
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Oraçdo para pedir a toclos os Santos) çlue nos
saccort"do enz nossos perig'os.

I. O' Santos do Céo, e Berrravcnturados,
que depois dc tcrdcs passado 1;clo golÍo tenr-
pestuoso cla nossa, nrortalidaclc, merccestcs
c,lrcgar ao porto da ctcrna pa4 sc€furança e

descanço, aonde iáL scm. tcmor, ncm sobrc-
salto gozais de perpetuo prazer e alegria : Eu
vos supplico por vossa grancle caridacle, que
pois cstais seguros, tenhais cuiclaclo clc nós,
nã.o o estamos, e que pois estais certos dc scr
eterna a gloria que gozais, náo rros esque-
çais, antes yos mostreis scmpre solicitos clo
rerneclio clas nossas miscrias. Por aquclle Sc-
nhor, que \ros escolirco c bcatiíicou, e por cuja
imnrortalidaclc já sois immortaes, c cout A sua
vista etermanente glloriosos, \-os []cço, (Iue
sernprc vos lernbreis dc nós, e (Iuc nos patro-
cineis e soccorrais ; porque aincla estamos
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)rcados tlc perigos e navegamos por este

al táo turbulento e tenrpcstuoso.
II. Yós sois acluellas portas altissimas e

rrurosa.s da Ciclade dc l)cos, c nós sorros
)mo terra vil e desprczada, ou conto o in-
rno e mais baixo paviment,o, trluito distan-
:s das vossas exccllencias : dai-nos pois a
rã.o, e levantai-nos soJrre nós mesmos, tlue
Lo cahidos estamos, para que, tirando for-
r,s da fraqueza, pelejemos com constancia
valor nesta porÍiada e terrivel guerra. In-
rrcedei e rogai sern cessar por nós misera-
eis e indignos peccadores, para que por
rediaçáo das vossas orações cheguemos a

oz,ar da vossa santa companhia; porque de

utra maneir& nito nos podernos salver; por-
uanto somos uns horncnzinhos táo fracos
covardes, (luc ncrrhurn valor ncln fortalcza
)mos i our por melhor dizer, solttos uns
nimaes táo estolidos, tllrc cottlo escravos
os sujcitanos &o nosso ventre e á nossa
arne com tanta vileza, que ein nós apenas
e diviza rastro de racionalidade e final
le virtucle ; debaixo porém do estandarte l
r conÍissáo cle Christo, narregamos no ga-

eáo real cla Santa Cruz por este grande
) espaçoso m€Lr, onde ha innumeraveis se-
randijas e pequenos, entre os quaes está

1
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aquelle medonho c forrnidavel dragao rypr
reihado sernp]:e para nos tragar; oncle tar
bern lia os lugar.cs pcr,igosos, Sc;,lla e Caril
dcs, c ou[ros iníinitos, clu quenriseravchnent
riáo á costa, e pcrecclli). sLrrll r.crlrcdio, os eu;
naveg'ao scrrr rccár.[o e sito vacillirntes na ft

III. x,tc.ccdei c rogai llor. nós ao senhaf
,ô E spiritos 1,ieclosissirnos e Jremaventuga
dos ; todos os Excrcitos clos Santos, e todn,
os Córos Cclcsi.r.aes rogai e pecli ao Senhul
que por sua inrrncnsa bondade se digne sJ
a estreiia do No'te, que conl toda a scg'urânq
nos guie nes [a táo perigosa c arrisca,la navl
gaçáo; pois, fa.vorecidos corn as vossaÍ
orações, assisüidos dos vossos grancles me
recimentos, e coníiaclos na. .,'ossâ. poderosr
intercessã"o, esperanios log'i,ar a crita de qu(
est,a nossa náo, po.sio rliie táo carcornida
cheguc inteira e scm pei.ila a salvamento, (
nós outros já nesse porüo seguro e tranquillc
gozernos em vossa bernaventurada compa-
nhia de perpetua paz, descanço eterno 

" 
g.lo-

ria irnlnortal.
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" "'ü O:) dc:;ejos qtte icnt cr ,Llttiti ;:qtrítt titt
l;ií':', celestictl Jerttsale nt.

,),,\/
, $.li

"'.r 
f . O' celestial Jc.rusaleln, ti)ài minha muito

,-(amada : O' Cicladc Sanla ilc Dcos e caris-' '-sima Esllosa clc Jnsus cirristo ! o meu cora-
__ -çáo cont tcclos os seus affcctos te an]e, a

/minha ahna com a mais anciosa r-ehcnecncia
,.dcsejer. vêr a tua íbrn-lcsur&. Oh c{rrc lirurtra e

"- Íormosa és ! quc gloriosa ! qrlc gc.nerosa !
' : I'oda és hellà, c nirc ha. ern ti clcíorniiciac[e,
:,,Jnern a mancha nrais liilclr.a. Alc.qra-tc c go-
*- za-te, ir forulosa Íilha cto x'r'inr:i1:c cla. Eí.r,l.rii-

§ cacle, porquc aqucllc xàci sobcrallo) rxrrc so]]r.e
,v todos os Íilhos clos hourcrns é cs1reciclsis,r"iinr,.,,
: descjou e coltiçou a tua i;clleza, e se cal)[ir.orr

dos l.lr'ilhantcs rcs;pk:n clores tlo teu rost,o,
,' Mas qual é, ó Pr,inceza formosissima, o teu

Amaclo por excellencia entre toclos quantos
amas ? O meu Amado e querido rrence a
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ncve n& cand-ura, [o ru]licundo a l,urptlra' e

é escolhiclrl entr.e rnilhares : tL l.antâSCilr

{IriC lCt-tr A ATYOTC Ir'uCti(erit tis 5i-l-"1'strtrS e

üo" náo clito fruto,Icva cllc a totlcs ori {iihos

clc Àtliro. ,lc1u-i cstou asscntado o cGlir lrluito

gosto.lcscançoástrasorrrllra,(IttCcJjefcio
alvo, a tluc scrrprle atirhrâro cs I]]cus clcscjos :

Cn0ss0trsfruotosscntcolnettpaiatlarclo-
çttra suavissirna' Qtriz qtlc lhe allris:sc ?"

nrinha porta ; lllas porqlle alguin tartto nlc

cl.cmorci, como o &mor ntio soÍlrc tcnclcnçiats, '

clc fóra a pletcnclco abrir; epenas poréril

tocou na aldraba, logo sc rnc cclllrTtoveo o

o interior c cstrc'rnocco csp&yoliclo o coração.

II. I-,á pcla noitc llustluci no nrcr lcito ao

rluc é toào o ernpreso cto rltctr t'l.lllor, clepois

clc o buscar cliligente, o achei colu ventura;

jn o tentro enr. meu poclcr, e náo o largarei;

Lntes o clctcrci scln o clcixar, até que me

Ieve c introctuza crtl sua cas&, e rne aposente

na su& camara. At1ui, ó §{ái minha muito

gloritllsa)mcdarÍrsostcuspei.tosCol}lrnaitlr
alrunt'lancia c pcrfcrição, e l]ic saciarárs do

delicioso ncctar «10 tcu leite c0r)l fa}ltura táo

maraYilhosa, quc niro padcça fotlle' nem

sêd.e por toda a ctcrnidadc' Oh tlue ditosa

seria a minha alma, e por todos os Seculos

bemaventuracla, se eu merec'era vêr a tua
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DE SANC"O AGOSTII{HO III
gloria, contemprar a tua l:emaventuratrÇâ,
admira. a tua be[eza, rcconrrecer com res ^.

peito e assomhro as tuas portasr os teus
m.rosr &s tuas praçes, os tcus palacios
sem n,mero, osteus cidadáos toclos illustrcs,
c soJrretudo ao teu poclerosissinro e supre-
mo lfonarc]ra ostentando nragestacle, . ]or._
rlrosura incomparavcl ! porque os [cus n]*-
ros são levantados cle pcclras prcciosissirnas,
formadas de peroras íinissi*ras as tuas por-
tas, ladrilhadas dr: ouro purissinro as [uas
praç,.s, nas quaes sempre e se,,r cessar sc
canta o alcg.c, festivo c perpctuo Aileruia;
os teus aposentos c paracios sem taxa, nem
ruedicla, lrrndaclos soJ,re pcclras cluaclraclas,
fabricados de saphiras, e jacintrros, e co]_rer[os
de laminas de ourc, nos q*aes nenhum e*tr.a
que seja máo, nern pótle entrar scnã.o o que
fôr puro, limpo e scm rnaneha.

lltr. trormosa és, c sua,'e nas tuas dericias,
ó celestial Jci.usAlern, vcrdacleira mái dos vi_
ventes ! E,r ti não experi,rentã.o os r,eus nro_
radores as r,olestias e dissabores, eue nós
nesta tristc c rniscravel vicla pacleccmos. Ern
ti niro ha trévas, nem ,oit,:, ,r"r, contraric_
dacle cle tc,rpos ; nâ.o te clá luz a luz da larn-
pada, ,em o resplendor cla Lua, nem. a ela_
ridade das Estrellas, senáo Deus dc Dêus ;
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a Luz cla luz, e o SoI de justiça sempre te

illusLra c illurnina para eternamente luzir e

respl.andecer por toclos os Seculos' O candi-

cloeirnmactrlad.oCorcleiroétodaatualtrz
a nrais clara, forrnosa c l;rilhante; o teu Sol'

a tua claridaclc e toclo o teulletn é a per-

pcttracincessan[econternplaçáodestefor-
rnosissinro Rei cla Gl0ria. o rnesrno Rei so-

berano cortcj acLo c as sistido do s seus

illustrissimos cortczáos no meio cle ti cstá,

colllo enl seu centro '

I\r. Alti rcsplanclecem gloriosos os Córos

clos Arrjos, c iocla aquella illustrc e llcrn or-

nacla milicia dos cictacliuos clo céo, ([ue d.

pois desta tãro prolongacla e pcnosa peregri-

naçáo se restiiuiráo á 
-sua 

patria : alli sc

ostenta sclnprc plovicla a j erarquia d9t

Patriarcas e^ Frophctas : alli faz alarde dtr

sua gloria o numero rn;'stcrioso dos dozc

Apos-tolos : aIIi se aclmira coroad.a cle tan-

tas palrnas quantos triumphos, o vict'orioso

excicito dos i\[art;-rcs scm numero : alli se

exalta rlespedindo raios clc brilhantc LrU,.z a

sagracla cárrgregaçáo clos confessores : alli

se manifestáo bemavcnturaclos os vercladei-

rosMongeseperfeitosAnachoretas:alli
assombra por mt ito luzicla a multidáo vis-

tosa das ianctas Mulhcres, que vencida a
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fraqueza do sexo, e desprezados os regü.los
do Munclo, subiráo a ser Esposas castissirnas
do Rei da Gloria : alli sobresahem trasbor-
d.anclo ern delicias os N[eninos e Meninas,
que corfi a pureza dos costumes e santidadc
cla vida encheranr na sua tcnra idade o pro-
gresso de muitos annos : alii se apascentarn
entre lirios as ovelhas mansas c os cordeiros
innocentes, já Iivres da bocca dos lobos e
das prizões penosa"s cla mortaliclade : e todos
em suas proprias moradas incomparavel-
rncnte se alr:gril.ill, e estáo cheios cle gosto e

prazer ineflavcl. E' Ilern verclade çlue é dif-
ferente a gloria cle cada um; rxa.s tarnbem é

certo, rlue é cournrun, e universal a alegria de
toclos.

\'. AIIi rcintr a caridade nrais cxccllente e

perfeita, porqlue Dcus é tuclo cm todos, neste
Scnhor tern sempre Íixos os olho s) e gozando
por toda a eternidade da sua vista, qlue é

toda a gloria, que os beatiÍica, se abrazam
ern seu arnor, e irrccndidos destc Divino fo-
So, o amarrr e louvarn; e louvando-o sern ces-
sar, o arnarn sem termo, nem medida; de
sorte que todo o seu emprego e exercicio é

louvar ao Senhor, senr Íi*, sem trabalho e

sem defeito. Oh que ditoso seria eu e ver-
dadeiramente ditosissimo por toda a e',erni-
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tlade, so clepois cle se resolver, qucbradas
tle toclo as prizões corn que me detem oppri-
miclo cstc miscravcl corpo, nler('cer ouvir os
suavissirrros Canticos clacluella celcstitrl me-
Iodia, quc cm louvor do Ilterno ltci cntoiro os
Oidac[áos, c bcru.aventurados Espiritos da-
quella supcrior, sol;crana e bcmaventurada
Patria! Feliz, c muito felí2, sc chegar a ter
merecirnentos, rlue me elevem atanta glori.a,
a que aspiro, clc enioar estes mesmos sua-
vissimos Can[icos, assistir e tazer côrte a.

meu R.ei, a meu Deus, a meu Capitao e

Senhor, e conternpiar a gloria de scu magcs-
toso e clivino Rosto, corlr.o ellc se dignou
promcttcr, quando disse : Quet'o, ó Paí ,Sobe-

t'c(,no, qLte.aqttelles ql(,e tne eiLtt'eg'«,stes, e;;te-

jant cctntigo e qLre ercjant a, clcu'ídacle que

sentpre tive antes da creaçao do Jlttrtdo. E cnr
otrtro lugar : Siga-me o qLLe nze seree, e ottcle

ett estou, alti estarri o qLte se entprega tto nzeLl

se,rt:iço. E outra yez rcpc[e o mcsrno : O cltte

flLe ü,tTüa ser{Í amado de ntett Pai,e eu, o am,ü-

rei tarnbent e llrc ma,nifestarei & tninha Di-
eirulade, lfazendo-o participcnúe da minlta
çtister' r& qual consistc a eterra ]rcrnavcntu-
rançü,.
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Cantico olt llyntno clct g'loría clo Prtrai:;c,
qtíe cofiLpoz o Aardeal S. Peclro Dcuttirio
clas ,gelttettças cle Scnúo Agostírtlto.

I. A'fronte perenne tla vitlit, quc scrír

eterna na cluraçáo, corre esta ahna para n-la.-

tar a sêc[c, cl]t que sc abraza, e encen'aclc
no pciloso carccre do scu corpo, clcscja que

sc rorl)paru as prizõcs, qre Ihe ilnpcclcrn a li-
]lcr'<laclc. f-.,utauc[o conrsi go llrcsma, susilira
anciosa por gozar as delicias cla patria, clc

quc se scnte e larnenta dcstcrracla, c coil-
tcnrplar aquclla gloliet, que percleo, quantlc
peccou; e o mal que tem presente, augmen-
tanclo a merrloria clo bcm percliclo, & faz in-
soÍIrivcl.

U. Porclue qucm poderá cxplicar a alegria
claquella paz sobcrana, onde os EcliÍicios c
Palacios, pol excellcncia magestosos, sáo fa-
I-rricaclos cl.e pcclras l'ivas su.mlnarnente prc-

-
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ciosas, oS tectos estáo cobertos de ricas la-
rninas do ouro mais Íino ; as salas res-

planclecem com a rnais brilhante c mara-

i-illro.* clar:i.claclc : c tocla esta rcal e ma-
gniÍica obra sc cornllõc, e é forrnacla de

pcclras dc valor inesti-mavel; as praças e

ruas desta Cidade, eil tudo grandiosa, estáo

ladriltracles cle ouro rnais puro que o crystal
mais brilhante, oncle náo entra Pó, náo se

encontra ].ocLo, náo apparcce cousa que seja

irnmuncla, ou tenha rnacula, rcm os rigores

clo trnverno do Estio tenr lu-

gar : onde o PerPetuas, fa-

zern uma v e ctcrna Plirrra-

YCTA.

III. Aiti as e.lruccilil.s sctrlilrc Yiçosas dáo

pralc á cancltua d e 1]cve ; alli corrgm SCI]L

parar mil fontcs d«: i-ra.lsâI)lo o rnais prccio-

so ; os catll.llos sclilXlre &rnciros, os prados

risonhos, e os iardiils ficridos summarnente

recrei.arn cop 3. Sua vista; o rnel suavissimO

faz náo só delici.osa, mas co1,'iosa a corrente

dos rios ; os oleos e aroínas despedern cle si
rena,
ues e

erpe-
i náo

ha variaçiro naclaridadc da Lua, pois sempre
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está cheia; o Sol sernpre Íixo no seu zenith
náo padece dcsmaios na sua ltrz, nem as Es-
trcllas mostrã.o mudança no seu curso. O
Divino Cordeiro é o luzeiro permanentc e

cterno, {ue cotn claridade inexplicavel alu-
mia e faz resplandecer aquella Cidade berna-
venturada, aonde náo cntra noite, nem sc
experimenta succcssáo Ce ternpos, senáo um
dia semprc Íirrne, constante e perpetuo, e
cada um clos seus Cidadáos rcsplandece com
tantas luzcs, quc as clo Sol só pódcm servir
de som]tras aos r.aios (Iue despedorn.

I\'. Alli, dcpois cle ter triurnphado, coroados
já de gloria, se gozam e alegrarn uns corll
os outros ; c seguros no porto contam as tent-
pestacles, que lradeceríto ; rcÍ'crem os assaltos,
que os corlrbateram: relatarn as batalhas, eill
que entraran; norneanl os inimigos, eue ren-
dcram ; declaram as arrnas, e o modo com que
pelejaram; e repetem os triuurl;hos, que glorio-
samente conseguiram. Como estáo totahnente
puriÍicados daquellas rnanchas, euê sáo con-
naturaes ír fraqueza cteste nosso miseravcl
corpo, náo têm que temer contrarios clue lhe
façam g'uerua, ou lhe possam dar o menor as-
salto ; porque a carne revestida clas quali-
dades do espir.ito, eD tudo se conforma com
a ahna, ern nada se lhe oppõe, nem rcsiste,

l.

1\
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alnl)os quorcrll o illcsulo; c gozân(Ic dc pâz

inaltcra\rel, nãr.o ha tropeços, neln escandc--

los, que a perturbem; e assim despidos in-
teiramcnte de todos os clcfcitos, eln tluc sc

esgota a rnutabrlidade desta mortal vida, t:

vestid,os dc irnrucrtal gloria, contettrplaitr
aquella sumilla e eterna \rerdadc), quc coi]l
a sua diviua presença os ]leatiíica.

\r. Alli se saciarn desta Fonte pcrenne dil
vida, c repletos cotr a rnaior allunclancia cki

sua doçura, coltram tanto vigor, clue consct'-

vando-os scm,pre no rxestllo scr, os põern uo

cstado da imrnu.tabilidade. AIli rcsplandtr-
c:cutes, vigorosos c alcgrcs, sito su1;cliorcs it

todos oS acontecirnentos c aclr-crsiclaclcrs :

sernpre estáo sáos, nellL póde havcr cnl'crmi-
dade, quc os accometta e dcbilite; c pcnna-
necendo pcrpctuamente na flôr Ca idade, vi-
yern isentos das pcnalictades cla velhicc,
dontle vêm, que se conservârlr seluprc flcscos,
Íloridos e robustos, porque de todo acal-rou

para elles a corrupçáo; cle tal sórüe que nun-
câ, járnais hã.o de acabar; pois a virtuclc
rnuito activa cla vicla irnmortal, quc vivcrn,
cxhaurio e annicluilou todo o poclcr e clirci[os
coill cllre antes a nrorte rcinar-4. Quc i;óctrem
dcixar de sabcr os quc sabcrn, âo que tudo
sal;e, conl a sciencia que bcbc:ru cla fonte da

t
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Ctcrna Sultetlor.ia : cada um pcnetra oS Íie-

grcdos do coraçáo clos outros cotll tanta cla

re'í.a.1 que ncnhum lhc é rcscrvado por enco-

berto.
YI. Em todos ha urna só, c & mesma von-

l;ade, Ilor([ue todos (truerem e náo querem
uniforlncrnentc a m.esma cousa; e ainda çre
o prcnrio, qlrc cacla tll1l go'r% scja differentcr,

confór'rne os se.us mel'ccintentos, a perfeita
carir[acle, com que reciprocan]ente se amam,
Íaz cgr.e scja univcrsal e comrrutn de totlos
o (Iuc é proprio e particular dc cadtr. um.
Aondc cstá o corpo, alli rrcccssariamcnte se

tr.lirntallr a.s r\guias : cor-n o qual em comp&-
nliia rlrs Anjos sc recreiarn as aimas sanctas.
O mcsuro páo, tltre sustcnta aos Angclicos
Ii sitirilos;, é o alimcnto cle que vivern
sonrfrrre rcgalaclos toclos os rnoraclorcs desta
Patria clos vivcntcs, onclc os llemaventura-
do:;) {{rlc sempre estâ.o repletos corlr a rnais
allunclante fartura, âo nlesmo ternpo estáo
famiutos e descjanl o tlue possuem, porque
ncrll a firtura os enfatstia., ncm a fome os fa-
tiga e molcsta; clc sortc que, cornendo o que
titrr;ejânr, c clescjando o quc comcm, desejanclo
,qctllilltc colnem, c cornenclo sernprc desejarn.

\rtrtr. Náo tem alli pausas a harmonia mais
agr.adavcl e rccrcativa, porque é perpetua
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e constante Sem. interrupçáo a melodia de

vozes suavissirrras, eug docemcnte captivam
oS animos c Suíjllcnilcrn os ouviclos : oS or-
gáos c mais ir-is Urumcltos iuusicos Semprg

acorc!.es agornpaiiitam oS roYos Canticos, que

aquelles illui;trcs Cor'[czã"os do Paraiso en-

toam Sein CeSS&r) CI1l i.otLvor clo So]ler&no Rei,

quc os fcz venccctrores, e cm premio dos seus

triumphos os corôe clc i.uunortal gloria. Bema-

venturacla i:oi.s a aLlna quc goza cLa sua cli-

vina prescnÇa, c cxal.Üada ao throno de tanta
Magestade vê girar e revolvcr-sc debaixo

de seus pés o Sol, a Lua, os Flanetas, as

Estrellas e toda esl,a grande C portentosa

rnachina do universo.
\rI[. A Yós, ó clulcissirno Jlisus, Deus e

Senhor mcu totlo pocleroso, quc sois a pal-

ma e corôa clos csforçactcs c valentes sol-

claclos, Ç[uê militam á sornJ-rra clo vosso real
estanclarte, humi.lclerirclrte rógo c supplico,
que depois de ter concluido as minhas bata-

lhas corn a trabaltrosa percgrinaçáo desta tã.o

triste e rni.seravel vida, mc admittais por

Cidadáo dessa vossa gloriosa Cidade, patria
minha táo saudcsa, quc llor cIIa anciosa-

rnente suspi.ro; e vos digneis fazer-me parti-

cipante da eterna fclicidadc, quc já gozam os

illtistres c clLtosoS Col'tczitosT tltre prostra-
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dos, e amorosamente rendidos ante o throno
da vossa Suprerna Magestade vos reconhc-
ccm c conÍ'cssaln por Author c].as victorias,
com rlue glor'iosartlente triunrpltaráo ctrc tantos
e táo poderosos inirnigos. Dai-nre forças e

constancia, Senhor, pois rnuito bcm conhc-
ceis, eue sou fraco e tã.o covarde , que clual-
rlucr assalto me a[elnoriza e enchc clc pavor,
para quc entre sem susto na.s bo"talhas, pelejc
com violencia, e vença coru gloria tanta, que
mereça cingir a corôa cla etcrna, gozando-it
toda na vossa vista poi' ctcruos scculo.s.
Atucn.
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Os lotteores qtte a ctlnza drí a l)eus, cotúetn-
planclo o, sua Soberana f,[ag'estctd,e.

I. Louva, alrua rninha, âo Senhor, c toclas

as cousas, tlue estã.o dcntro cle rnirn louvclu
o seu sanctissimo l\orne. f-.,ouva, alnrarlrinlta,
ao Senhor, e náo te esqueças dc tantos, tác
grandes e incomparaveis beneficios, tlue errl

todo o tempo e a todos os instan[es tcns re-
cebido da sua ornnipotente e liberal tnáo.
I-.,ouvai ao Senhor toclas as o]»as, que fostes
partes da sua. Omnipotencia e louvai-o em
tocLo o lugar clo seu imperio; e ncstes lou-
vores acompanha l,ü, ó alrna minha. Lott-
vemos a Deus, a queln louvam os Anios e
Archanjos, acloratn as Dominaçõcs e Princi-
pados, ternem as Potestades Ycrcraln os

Thronos e Virtuclcs, c a qucm os Cherttbins
e SeraÍins, offerecem acluclle obscquio e

divino trisagio,'cotn. que sem cessar o accla-
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rlrarn sancto, sancto, sancto; ajuntcrnos pois
as nossas yozes írs destes celestiaes Espiritos,
e fazendo com ellcs uln côro, louvemos ao
senhor, rlue a toclos nos creou, quanto nossa
fraclueza fôr. possivel.

II. E' ]_lent verdade q*e toclos os nossos
louvorcs nunc,a ctregarã.o a ser táo puros e
perÍ'citos, corllo os daquelles benrarrentur.a-
dos cortezáos ; mas gloriemo-nos que elles,
absortos em o contemplar, náo como em es-
pelho e por somltras, mas ás claras, e Íacc
a face, o louvem purissimarnente e scru.
interrupçâto. Quem poderá pois cornprehen-
clcr e cxplicar quanta, c qual seja a rnulti-
cláo scrlr numero dos celestiaes Ilspilitos, cluc
gozanclo da vista clara cle Dcus, riternó c
omnipotente Senhor, reverentcs lhc fa.zcnr
côrtc ! Quanta e quc sobcrane seja a etcrno.
Íestividadc, com que solemrrizam & gloria.,
que de vêr a Deus lhcs resulta ! eue coln-
pleta e sem defeito aquella alegria ! eua*-
tas e que ardentes as chammas de arrror,
em que se abrazam) qrle não marLyrizam, mas
deleitanr ! Que grantle e que verremente o
clcsejo perpetuo de vêr a Deus com fartura,
e fnrtura sem fastio, pois nelles nern o desejo
lhcs dá pcna, nern a fartura causa fastiô !

Quern poderá penetrar corno pela intihra
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frniáO, que tem COIII A Surnma Bcrnal'entu-

r:rl]ç4, rô;nrn eternarnente bemaventuraclos ?

()r,IIIO por cstar juntos ír CtCrna C t'Crtlaclcira
l,r.t.t, lil nicsma luz C:SttiO tlansfOlttraclos? ]l
Cur).t6 d.C tuutal'eis J)Or natureza OS Í'àz im-

nrtrtavcis a gloria, qug Sozarll na. perpcttta c

t:lara vista da sanctissirna Trinclaclc, que é

cs i;encialurcntc incomnluta\-cl ?

III. Quanir,o pocleremos nós outros coprprc-

Irc,iicler arluelia singular excellencia cla digni-

dlrte An.gelica, pois somos táo ignorantes
(ili,í) nern ainda â naturczeu da nossa propria

,ii,,ra pocLcmos invcstigâr, netlr cntendcr 'l

Quc cntitladc é csta, tlue pride clar vitlt cco

coi'}1o, e aincla que quc;ra,, niro se póclc cons-

ti'u ngcr Ou rcplimir, ncnr tieter Cotllo tlttizt'ra,

rr(i.i; Seu:i sanc,tOS IrcnS&luCntOS'] ClOurO é táo

íol,lc e tiro flaca? táo pcqllena c ttio gl'ende,

(Itio estluadrinha os segreclos Cc l)eus, e

cO:rteruple os objectos ceLestiaes, e corll a

Su a ogo.l.ro e pcrspic€tcil1 tern inventaclo
pLliitas artes cle grancle pro\Ieito e tttiiiclacle

Iliu.a a vida hurnana? Couro sabc e pcnctra

nuriLas cousas Íóra tlc si, clc nenhuitl modo

rilt irC, ngm entCnde COnIO tCtu Sido crCaclO ?

I'orcluanto ainda que scj arn nruitos e diÍfe-

rclltôs os Auihores clue tratarn do seu prin-

cipio e origem, é incerto e cluvidoso o que

http://www.obrascatolicas.com



DE SANCTO AGOSTINIIÔ T25

escrevcram. o qlue porém corn verdade, e

cer.tezà pOclcmos dizer, é que a nossa alrna

hc nr}} csllir;to intcllcctual crcaclo peio inr-

llrcüso e Sttlutllo lloder de DeuS, quo & scu

nrodo vivc irritnolta].rnt:ntc c viviÍica o corpo
nrortal, d" querll é fór'nra o pcr'Í'eiçáo : (Iue

es'uá sujeita a ruucltnÇâs, tlue paclccc c.s(luc-

Cimentos, C que uII).aS vezes COI1 O tcilror
so encotrhe, e outras corn o SosLo e aicgr'ia

sc dilata.
XY. Oh clue segredo Láo estupcndo c cligno

rla uraiol acfuniraçáo c assou]l-rro ! De Dcus

Crcaclor sullrctrro de toclas as oous&s, tltlo
é incomprchcnsivel e incíI'avel, senl nenhtt-

ln& cluvida lcnros, fal.ianlos c eSCICvCliIos

cousa:j altissittras c aclnri.raveis, quc l"odas

concLuzent par'& cle algunr nroclo conhecer,
sLir'or).r itumensits as sttas ltcrfciçt-rcs e ins-
crutar.cis os sctls attributos ; IIIAS clos Anjos,
e di-rs nossas alt).tas, nito podcnros thllar cotll
tania certeza, e tuclo cluanto dizeruos nãto o

c,olnprovarnos oolu igual evidcncia. Suba
pois o nosso espirito, e se remonte soJ:re to-
da.s as cousàs baixas e rasteiras ; pas sc

mnit,o aiéur de [udo o tlue é creado, e cor-
rcnclo e voanclo ao mais alto, só Íixe o mai.s

que pucler os olhos da F'é natlucllc Senhor,
que é o suprclno c ,universal Creador. Por-
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tanto eu fa+ei unla escada ern nrclr coraçáo,
c pelos seus degráos irei subindo ao nrais
alto cla rninha arura até circgar coril os pcrn-
sarneltos a mcu l)cus e Senhor, qrie collr
cxccsso inÍinito lhc é superior. Conr rntlo Íorte
c heroica resoluçiro, apartarei par& ruuilo
longe cl:r r-isl,a do coraçáo, turlo tluanto l;c vê
nestc )Iundo visivel o sc pórlc espir.itual-
ruentc irnae'inar; c só coru o cntendinrento
puro c sincero procurarei clar uul vôo ttio
Iigeiro c arreltat,aclo, Çlue níro l]ere até chc-
gar aG rnesnro suprcmo e ornnipotentc Crca-
dor dos Anjos, clas ahnas e cle tuclo o ([ue
tern ser.

\'. Oh quc clitose, e benlavcrn[uaatla é ir
alrna, (Iue deixanclo &s cousa.s ltaixas sóltc
írr; altas; quc p{')c c faz a riuo. rnolart-la no
cumc dos lnontcs, c clallicom olhos dcrAguitu
os íi[a scm pc:staneja.r. no c]ivino SoI cie jus-
'tiça, cmprcg'trndo-se toCa ern contenlplar. as
suas irnmensas e inÍinitas pcrfeições ! por.-
que náo ira'objecto tálo forrnoso e cle tanta
recroaçáo e agrado, corno consideritr c.orn a
vista do entendiruento e conl os aÍI'cctos do
coraçáo a rllagestaclc c sollerania clc f)eus,
c por r»oclo verdadeiraurentc ariniiravel vêr
invisivehncnte o invisivcl, gosl.ar nma clo-

çura náo creacla scnáo outr,a infinitamen[c

í
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rnais deliciosa e excellente, e vêr outra luz
incomparavclmente muito rnais clara e res-
planclecente (Iuc esta, pois é divina ; porque
esta }uz quc vernos conl os oltros clo corpo,
que se enccrra enr lugar, coir] o tempo acaba,
conr a interrupçáo das noitc:s se varia, e é

comrnum. aos hornens, aos l;rutos e bichinhos
mais vis, em coinparaçáo cLaquella inacces-
sivcl e soberana Luz, náo pócle, nellr cleve
chamar-se \trz, scniro confusa e tene]lrosa
noite.
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(,lle cousfl, seJ«, eer e possttir ent certo ntoclo

cr Deus, g o que clelle cleventos sentir.

I. Ainda que aquella suurma e inconrrnu-
tirvel ltrssencia, que é Luz verdacleira e táo
rcsplandecente, que nltnca se apaSa, c é a
Irrz dos Anjos, de ninguern possa ser vista
llcst,a vida, porque csta soberana rcgalia cs-

tá reservada por prcurio a"os que sito bctrti-
lre ttdos na. gloria, courtuclo, o crcr, o enten-

tlcr, o conhecer, o considerar, o allpetecer
anciosarnente, e com os affectos rnais inten-
sos da alma d.esejar essa. rnesrna tlivina Es-
scncia, é urn rnodo d.e a ver e possuir. Soe

lrcrs a nossa yoz sobre todos os córos clos

Ari.jos, e Bernavelturados., e collr todo o seu

rrrrtcndirnexrto contcrnplc o hornen attenta-
urt:n[e a Deus, e conl as palavras tlue puder,
cirloe e pulilique erll sua honra e louvor os

Cunticos mais revcrentes e obseguiosos
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porque é justissimo, e assim o dicta a rar.ti«r,

que a creatura louve e engradeça ao sc tl

Creaclor; pois elle, sem que tenha nece'ssi'
dade alguma dos nossos louvores, só par'il o

louvarrnos nos creou.
II. Em si rnesmo é o senhor uma virtlrdc

ineffavel e incornprehensivel, que de narla

necessita, pois ern si tem tudo çlue o faz ser

sufficientissimo e abund antissirno para si.

mesmo. Grande é sem duvida o nosso Deus

e Senhor ; glancLe a sua virtucle; grancle e

imm.enso o seu poder; grande e inÍinita ir .

Creador, e Sen[or Omnipotente, sumnlil'' '

mente digno de ser louvado. A este suprelllo

Senhor arne intensissimarnente o nosso cO-

raçâ.o, cante a lingua, e & máo cscreva; e

nestas sanctas ocgupações Se exercite Seml'r'O

a alma Íicl e piedosa. Com estes delicatlis-
simos manjares, e celestiaes contemplaçercs

se sustente continuadamente o varáo perloi-
to, que só nas cousas superiores e divirrits

el]tprega os seus desejos. para que refeitO C

nutrid.o com este üvino alimento, clame col)r

um grand,e brado, clame com o mais intimo
do seu coraçáo, clame cheio de jubilo e al(t'
gria; e com o mais abrazado e vehemertle

áesejo, d.a sua alma diga a seguinte Oração.
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Or'{t rtio qlle explicct tttuítas pr.opr-iedacles e
ctttribu,tos cle I)eus.

X. O' Summo, optirrro, omnipotentissirno,
misericordiosissirno, secretissirno, presen-
tissirno, formosissimo Senhor, ; cs [avel, in-
comprehensivel, justissiruo, fortissinro. invi-
sivel, que ttrclo vêdcs ; immutavel, rlue tudo
rnudais ; immortal, interrninavcl, sem lugar,
sern limite, nem Íim; inestimavel, ineÍIavel,
inscrutavel, irnrnortal, que tudo ruoveis ; in-
vestigavel, inexplicavel e digno cle ser terni-
do, honrado, venerado e reverenciado. Yós,
Senhor, nunc& sois novo, nern velho, rcno-
vais todas as cousas, e as levais ao seu ter-
mo, dando a cada uma sua particular per.-
feiçáo.

U. Sernpre ollrais c scmprc estais descan-
çado; recolheis e de nada nccessitais ; sus-
tentais todas as cousas, mas-,senr Ftezo, nem
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tlabalho; todas encheis, seln estar encerra-
clo. e a totl&s cre&is, defcncleis, sus'tentais' e

apcrÍ'ciçoais ; btlscais, ainda que nada vos
falte ; anrais e não pacteceis a Illenor angus-
tia; tendes zelos, mas estais sc$trro; se vos
amependeis, nác sentis clôr; sc vos irais,
não pertleis a par,, nerll soccgo; muclais as

sbras, rnas nã.o o conselho; recebeis o quc
n{to achais e nlrnca perclestes; náo sois po-
Jrre e gostais de lttcros ; náo sois avttrento
e pedis interesscs ; os ltottrcns \-os oÍferecem
ollras de superrognçâ"o, para (Iuc lhcs scjais
devedor.

III. ltas tluem ha que tenha cousel. algurna,

çlue nãro seja r-ossa? Pagais as cliviclas, sen]
clcver nacla; pertloais as que se vos tlet'ettt
e nada peldcis. Só \rós, que creastes todas
as cousas., lhes dais vida; err toclas ellas es-

tais e todo em todos os lugares. Pocleis ser
sentido, mas nãto ser visto, e náo estando
ausente de cousa algurna, estais rnuito ao
longe clos pensamentos dos nráos : cottrtudo,
por,éur náo estais attsente dontle esta,is dis-
tante , portlue ontle niro cstttis presentc lior
graça, o cstais por justiça e castigo. 'l'ocais

todas as cousas, lllas náo corr igualclade;
porqtre a urnas tocais para que só tenháo
ffip, mas náo para que v'iváo; outres toeais
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para que tenhâ.o ser e mais vida, mas 'náo
para que sintáo e entendáo ; outras tocais
para que viváo e sintã"or .rrrâs nâ.o para que
entendáo; outras Íinalmente tocais para que
tenháo ser e vicla, sintâ"o e entendâ.o. Scndo
\rós semprr-. o rnesmo, c nunca dissimilhante
a \rós mesrno, tratai.s as cousas dissimi-
lhantes commuita variedaclc e dissimilhança.
Estanclo presentc corn Íirmeza e perpetui-
dade ern toclas as cousas, apenas podeis ser
achado.

I\r. E' certo que estais parado; comtudo,
quando vos scguimos, náo podemos alcan-
çar-vos. Tendes toclas as cousas, todas en-
cheis, todas abraçais, nras a toclas infinita-
rlente excecleis e poclerosarnente sustcntais :

nÍio as sustentais por utna partc, c por outra
sois sustentaclo, nem por uma parte as cn-
cheis, e por outra as abraçais; rnas altraçan-
do, as encheis, enchendo as abraçais, susten-
tando as excedeis, e excedcnclo as sustentais.
Ensinais os corações dos Íieis sem estrepito
de palavras. Chegais cle urn Íim a outro Íim
corn Íbrtaleza, e com suavidacle ordenais e
disponcles todas as cousas. I\tio vos esten-
deis e alargais conr os lugares, nem com os
tempos variais : náo tendes crescentes, nem
minguantes, porque sempre habitais em uma
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luz eterna e inaccessivel, que nenhum dos
mortaes até agora vio, nem pócle ver. Estais
parado, e semprc Íixo em \rós mesmo; tudo
rodeais por todas as partes, c cm todas es-
tais todo e de toclo. Ntio podeis ser'dividi-
do e multiplicado, porqlue sois verdadeira-
mente uffi, e por csscncia intlivisivel; nctn
porieis ter partes, porque todo tcncles tudo,
tudo encheis, tuclo illustrais c tuclo possuis.

\r. I\áo póde o entend-irnento hunrano com-
prehender a profundidade imnrensa deste
altissimo Mysterio, nenr cleclarar a lingua do
mais eloquente Oraclor ; nern tanlbem ha pa-
lavras, nern livros, nem escriptur,as que o
possam explicar. Ainda que cle todo estiverA
cheio dc livros o }{unclo, de nenhuma sortc
cxplicaria a vossa incxpiicavel Sabecloria,
porque é sobre toda a admiraçáo ineffavel,
e assim é igualmente inrpossivel escrc\rcr e
limitar o vosso interminavel Ser, porque sois
Fonte dc Luz divina e Sol de eterna clari-
dade. Yós sois girande sem quantidade e por
isso sois imrnenso : bom scm clualidade e
por isso sois o r,crdadeiro e sumnlo Bem :

de modo quc náo ha quem seja born senáo
Vós, cuja vontacle é a obra e cujo querer é
o poder.

VI. Todas as cousas creastes de nada, ás

8
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quaes só por vossa livre vontade déstes o

ser. Sem necessidade possuis toclas as vos-
sas creaturas, a toclas governais scrn traba-
lho, e rcgeis sem tédio, nem molestia, e ne-
nhuma cousa ha assim no mais alto do Céo, c

inlirno da tcma, colllo no rneis profundo clo
Inferno, Ç[ue perturbe e altere a ordern dos
vossos soberanos clecretos. Ern toclos os lu-
gares estais sem lugar ; tocLes as cousas
alrrarlais sem rodeio; em todas as partes es-
tais llrescntc sem occupar sitio, ncm ter mo-
vimento. l{áo sois author do rnal, porque
corn podcr tuclo, o rnal nã"o pócte calter na
illirnitacla csphera da vossa ornnipotencia.
I\unca vos tendes arrependido cle ter feito
cousa alguma) rlcm járnais scntistcs a mais
Ieve perturbaçâ"o ern vosso anitno, c ainda
qucr se pcrca e arruine o Mundo todo, náo
recebereis o minimo detrimento. F{enhurra
maldacle, nem peccado, por menor que
seja, approvais, nelll rnandais; porque sois
inÍinitamc'nte justo e por essencia Santis-
sinro.

Yil. Nunca mentís, porque sois cterna
\r«:rdadc; nem vos enganais, porque é im-
mensa a r'ossa Sabedoria. Por vossa bon-
dade nos creastes, por vossa justiça nos cas-
tigais, e por vossa clemencia nos livrais e
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defendeis; e por isso nentruma cousa, ainda
que seja celestial, ou composta cle fog'o, de
terra e clc outro qnakluer elemcrrto, ou que
possa perccl:er-se pelos sentidos do corpo,
ha cle ser reconhecida, reverenciada e ado-
racla por Dcus, e pelo qpre unicarnente sois;
tlue soi.s por cssencia o que sois, e nã"o yos
mudais, nem deixareis cte ser por toda a
eternidade. Estes rnystcrios, e outros rnuitos,
Ine tem ensinado a Santa Madre lgreja, clc
tJuem sou rnembro por graça e misericorclia
vossa. Ensina-me que só \'ós, uD e verda-
dciro Deus, náo sois corporeo, nern passivel,
e que na vossa substancia e natureza sois
inviolavel, puro, inteiro e incomurutavcl;
(truc náo sois composto, ncm procluziclo ou
creado; (Xue nào poc-leis ser sentido pelos
sentidos do corpo, c que de ncnhum clos
mortaes podcis ser visto na vossa propria
trlssencia. Espcrarnos, corntudo, çluc assim
corno os Anjos vos r,êm agora, tambcm nós,
acabado o tcrmo desta nossa táo triste e
prolongada peresrinaçã"o ) gozarcmos a feli-
cidade de vos vêr. Crernos, porém, e temos
por certo rIrle nem ainda os rnesrxos Anjos
vos pódeln vêr [otalrnente conlo sois, porque
a nenhuma creaturà se concecle que perfei-
tamente vos colnprehencla : só Vós, ó Trin-
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dacte Santissirna, só Vós sois a que vos com-
prehendeis e totahnente conheceis o pro-
funclo c irurncnso aby,srno tlas vossas incl-
faveis perfeições, at[ributo de grandezas scm
nredida.
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Dq, Unídacle de l)eus na. Essencia, e cla Trítt-
dctde nús Pessoct s .

\rós sois, Deus e Senhor meu, simplicis-
sirno, um na Substancia e trino nas Pessoas.
Sois um f)cus, que náo tem numero, porque
sois innurneraveL; ncrn rnedida, porrlue sois
immenso; ncnr pe'r,o, porq[uc sois InÍinito e

incompretrrensivel. IrIáo conhecemos origem,
nern descobrimos principio na surnma Bon-
dade, {uc sois \'ós mesmo, cla qual, pela
clual e na clual estáo, e têrn scr todas as
cousas, e pela bondade, que de Vós partici.-
pem, dizemos que todas sáo boas. Porque a
vossa divina trissencia sempre careceo e ca-
rece de rnateria, mas náo de fórrna; unla
Íórma, porérn, {ue é informada e dá fórrna,
e é fórma de todas as fórmas, e fórma fonno-
sissima e perfeitissirna : a qual, quando como
sinete a imprimis em todas as cousas, fazeis

8.
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que sen) rllvida sejáo diíIercntes clc Vós,

rnas sem muclança, nem augmento, lern cli-

minuiçáo e detrimcnto vosso. 'I'rrclo cluanto

na natureza tem siclo cread o, é clca.tur€u

vossa"
II. O' Trindade ttna, c trina Uniclade, \'ós

sois o verdacleiro Deus, qtlc 1;cla Yossa om-

nipotencia possuis, governai.s c encheis todas
as cousas que creastes. I\áo dizernos, porérn,
que as encheis todas de modo que ellas vos
contenhã.o, e nellas estejais encerrado, scnáo

como quem as contém e abraça : tarnbepr

náo as encheis por partes, nem se ha de ima-
ginar qu0 cada uma das creaLuras conÍbrrnc

a suacapacidade tcnhapaltc clo \'ós, a rrlaioi'
parte, e menor a que é nrcnor'; porquc todo

cstais cm todas, c todas crrl Yós, c â voss&

Omnipotencia clc tal rnodo as contérn, quc

as tem como fechadas na. máo, dc sortc quc
nenhuma poderá della fugir, nem cscapar;
pois todo aquelle que vos náo tem propicio,
em nenhum lugar poderá livrar-se de Yós,

quand.o, corno disse David : Nent no Oriente,

netn no Occídente, nent nls montanltas mais

clesertas e inaccessiveis ) pot'CILLe |os sois o

Juiz cle tod,os. E em outro lugartornou a dizcr

o mesmo Propheta: Aoncle irei, Senhot", çltle

rne rtdo ache o Qosso Dspírito ? Il para onde
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Jh gireí, que nte occti,lte (i voss6t' ç'isl'ct '?

trII, A iinmensiclade dc \rossa clivina €[an-
rteza é tanta, qrrg necgssarianlente devemoS

conÍ'cssar que estais dentlo dc todas aS cou-

SaS, mas náo enceyacto, e fóra tamllem de

toclas, mas náo cxcluido. Estais clcntro de

todas para lhes dar vitla; c cstais fóra, Pue
aS rodear c afuraçar coln a irnmcnsiclacle da

vosse in{inita grancleza: e assirn estando

interiormente nellas, dais a conhccer que

sois Cread or de toclas ; c estanclo de fóra
abraçando-as) mostrais ([ue sois o seu Go-

vctnaclor; e para qttc ncnlrurna das quc

creastçs cstcja sorrr Vós, 1)or isto es,tais d.en-

tro d.e todas ; o ostâis dc {óra, para quc cstc-

jáo como fechatlas na vossâ máo, oü conro

encerrad.as cleltaixo da vossn chave, náo com

grande za de lugar, senáo colll a presença da

,o.to Omnipotencia; porquc em todo lugar
estais Sempre prcsentc, c todas as cousas

vos sáo igualrnente prcsentcs; posto que aI-

SunS entendaur e6tas couses, outros porém

as náo cntenclam.'
xY. sendo pois inscparar.cl a d]niclade cla

vossa natureza, náo pódc ter l'essoas na

substancia scparaveis ; porque assirn como

sois Trinclade em uniclacle, e IJnidade ern

Trind.atle, assirn tambenr eS PeSSoas Divinas

http://www.obrascatolicas.com



r4o MEDITAçõns

nâ.o podem estar apartadas. Rem sabemos
que algumas vezes cada runa das Divinas
Pessoas se n meia por si; poré,r cle tal ma-
neira, ó Trindade Divina, vos cluizestes mos-
trar inseparavel nas Pessoas, que nenhum
nornc cle clualcluer das tres Divinas pessoas
se dcixa dc rcferir á outra, seg.uncro a regra
da relaçiro. corno o Pai sc referc ao Filho-, e
o Filho ao Pai; assim o Espirito sancto se
refere ao Pai e ao Filtro ; mas os nomesr eue
signiÍicarn t'ossa substancia ou pessoa, oo
Potencia ou Esscncia, ou qualquer outra
perfeiçâ"o, que proi-lriarnentc se a[tribuc a
Deus, atodas as trcs Divinas pessoas iguai-
mente se attriJrueffi, como cluanclo clizemos,
Deus grande, todo podoroso e eterno, im-
menso, e os nrais attriJrutos, que natural-
mente se clizern de Vós, Deus e Scnhor meu :

e assim náo ha nome algurn da Natureza Di-
vina, que de tal rnaneira. se attrihua a Vós,
Dcus Padre, c1 e náo possa convir ao Iriho
e ao Espirito Sancto. Donde dizernos qlue
\,'ós, Deus Paclre, naturahnentc sois Deus ; e
tarnbern dizeinos que o trilho naturalmentc
é Deus, e que naturahnente é Deus o Es-
pirito Sancto; tnas nã.o tres Deoses, senã.o
naturalmente urn só Deus, Deus paclre, Deus
F'ilho e Deus Espirito Sancto.
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V. Por isso Vos, Trindade Sanctissima,

sois urr Deus inseparavel nas Pessoas, ainda
que na yoz tenhais nonles distinctos, por-
que nos nomes cla Naturcza náo ha distincçáo,
nern numero plural. Corrr isto se rnanifesta
que na Trindaclc Divina, eue é urn só Deus
verdadeiro, nâ.o pódern clividir-se as Pessoas ;

porque o nonle Ce clualquer Pessoa sempre
se refere, e drz respeito a outra Pessoa ; se

digo Pai, declar'o o lrilho; se norneio o Filho,
rnanifesto o Pai; e sc c:harno ao Espirito
Sancto, nccessariaruentc sc ha de entender
que é Espirito de alguern : coil\rem. a saher,
do Pai e do ltilho. Esta é a Iré verdadeira,
e doutrina sern engano : esta é certamente a
Fé Catholica e Ori,hoclcxa, qrr.e o Senhor por
graça, rnisericordia sua llfe c'nsinou no gre-
mio cla Sancta Igreja, nossa niiii.
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Oraçao rí Sanctissima Trinclade.

I. Com aquella fé, Senhor, vos invoco, que
por vossa infinita bondade me tencles dado
para, minha salvaçáo; porque a alma fiel,
com,a fé viva e com a esperança possue já
agora o que depois ha de vêr e possuir em

\rós. A minha consciencia pura e casta vos
eharna tambem em meu favor o suavissimo
&mor da minha fé, a qual \'ós, desterradas
as trévas da minha ignorancia, miscricor-
diosamente fostes servido trazer ao conhe-
cimento da vossa verdade ; e livrando-a da

eStulta amargura deste Mundo, com a cari-
dade da vossa doçura, tendes feito mais
suarre c gostosa que o mel. A \rós, ó Trin-
dade Beatissima, invoca a voz clal'a e o
amor sincero da rninha fé, que Yós por vos-
sa bonclade creastes, nuti'istes, e desde o

seu principio lcvastes sempre adiante com
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a luz da vossa Sraça, e com a doutrina da
Sancta IJgreja, nossa ntái, tendes accrescen-
taclo c conÍirmaclo crn rnirn.

II. Eu vos invoco, bemaventurada, bem-
dita e gloriosa 'I'rindacle, Iraclre c F ilho e
Espirito Sancto, Deus, Senhor, Consolador,
Caridade, Graça, Communi.caçáo, Gerador,
Gerado, Regenerador, verdadeira luz cla
luz verdadeira, Fonte, Rio, Rego; de IJrn to-
clas as cousas, por ulrl todas as causasr cD
tIm todas as cousas; do qual, pelo c1ual, e no
qual todas as cousas vivern; Vicla, que vive,
YiviÍicador de todos os vivcntes. Ilm de si
rnesmo, Um dc IJnr, IJm de amllos. Verdadc
é o Pai, \rerclacle é o Filho, Ycrdade é o Es-
pirito Sancto. Uura Esscncia é o Fai, e o
Yerbo, e o Espirito Saucto ; uma lrirtude,
urr].a Bondade, urna BemaventuratrÇâ, do
qual, pelo qual, e no qual sáo bernaventura-
das todas as cousils, que o sáo.
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Que Deus é çerdadeíra e felicissima l;icla'

Deus e Senhor mcu, vcrdadeira, felicissi-
ma e summa \ricla, do qual, pelo qual e no

qual vivem toclas as cousas, que têrn vcrda-
deira e bemaventurada vida; \'ós sois bom
e formoso, do qual, pelo qual c no qual sáo

boas e formosas todas as cousas, que gozáo

de forrnosura e bondade. A vossa tré nos

desperta, vossa Ilsperança nos levanta, vos-

sa Caridadc nos ajunta e une comYosco.

\rós mandais que Yos roguemos, fazeis que

vos achemos, e abris quando chamamos'

Quando de \rós nos apartalllos, cahimos ;

quando enr Yós permanecemos, estamos em

pé. \rós sois aquelle Summo c lJnico Deus,

que ninguem percle, senáo enganado, nin-
guem o busca senáo preYenido com a vossa
graça, e ninguem o acha, senáo puriÍicado.
Conhecer-vos é viver; servir-vos é reinar:
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louvar-vos é salvaçáo e gloria da alma. Com
a rninha lingua, com o meu coraçâ.o e com
todas as forças que posso, louvo, venero,
benrdigo, adoro e dou graças á vossa cle-
mentissirna bonclade, por todas as mercês,
que da rrossa liberalissima máo tenho rece-
biclo ; e conl o mais reverente e obsequioso
aÍI'ec[o, canto o trymno da vossa gloria, e tli-
go, Sancto, Sancto, Sancto.

II. Eu vos invoco, ó Beatissirna Trindade,
para que vos digneis de vir á minha alma, e

fazer-me templo digno da vossa gloria. Pros-
trado hurniidemente na vossa soberana pre-
sença, rogio ao Pai, pelo Filho, ao I,'ilho pelo
Pai, e pelo Pai e pelo Filho ao Espirito
Sancto, para quc se arranquenl todos os
vicios cla minha almâ, e nella se plantem to-
das as sanctas virtudes. O' Deus imrnenso,
do qual, pelo qual e no qual tênr ser todas
as creaturas, assim visiveis, como invisiveis,
que abraçais todas as vossas obras de Íóra,
e de dentro as encheis, por cima as cobris,
e d.ebaixo as sustentais; guardai-rne, Senhor,
pois sou obra das vossas máos : assim o es-
pero de Vós, e conÍio só na vossa inÍinita
Misericordia. Peço-vos, e nâo cessarei de pe-
dir-vos, que vos digneis de rne guardar aqui,
e em todo o lugar, agora, e semprer por

I
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dentro, e por fóra, d'iante, e de traz, por ci-

rl1a, e por baixo, e todo em circuito ; para

([ue gui*dado, deÍendido e cercado por \rós,

íao ache em mim entrada o inirnigo '

III.Vós,DeuseSenhormeuOmnipotente'
sois guarda e protector d'e todos que espe-

ram ern \rós, Sem o que nenhum está seguro,

nem. livre de perigos. Yós sois verdadeiro e

unico Deus, e neo ha outro Deus scnáo Yós'

assirn no céo, couro na terra. vós obrais

cousas grandes e nraravilhosas, altissinras

e ineffaveis, inlinitas e incomprehensiveis.

A \rós todos os Anjos, todos os Céos, todas

as Potestades cantam hymnos e louvores

sênr cessar, como creaturas a seu Creador'

c como servos a seu senhor, colllo soldados

a seu Rei, e prostrad'a diante de \rós toda a

creatura ,oa louva, magniflca e adora' ó

Reatissima c ind.ividua'l'rindade'
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o louuor cotn que os Anjos e homens lone:d,o
a, Detts.

I. Todos os sanctos e humildes de coraÇáo,
todos os Espiritos e almas dos justos, todos
aquelles soberanos cidadáos do céo, e todos
aguelles innumeraveis Exercitos dos Bema-
venturados, reverentemente prostrados na
vossa Divina presença, Senhor, vos .l,eneráo

e acloráo, e para sempre sem Íim cantão em
gloria e honra vossa, harrnoniosos c festi-
vos hymnos de louvor. eterno , e quanto
pódem magniÍicáo e exaltáo a vossa im_
mensa grandeza. Tambern o homem, que é
uma grande parte das vo.ssas creaturas,
vo:s louva e eng'randece : e cu, honrensinho
peccador, clesejo com grande aífecto c vehe-
ruencia louvar-vos, e aspiro a vos amar com
arnor muito particular e o mais fervoroso.
Dcus rneu, vida minha, e fortaleza unica do
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espfuit o, fazei-me digno de que vos louve ;

coinmunicai ao meu coraçáo um raio de

Iuz, para que medite de continuo a vossa

gloria, e dai palavras â' minha iingua, para

á"a cante Setn cessar os vossos louvores.

II. Mas porque estes na bocca clo peccador

náo vos *g"*ãao, o eu tenho os la5ios im-

rnundos, limpai e purificai, Senhor' o meu

coraçáo de tocla a rnancha e lealctade, sanc-

tiÍicai-o interiormente, pois sois Sanctificador

omnipotente, e fazei-nre digno de vos louvar ;

acceiiai por vossa summa benignidade

este reverente e ollsequioso sacriÍicio da

minha lingua, Que com todo o coraçáo e

com o mais intiDro affecto da nrinha alma

vos offereço. Oxalá que seja de agrado vosso'

e suba á vossa presença em cheiro de sua-

vidad.e ! A vossa memoria sancta e a doçura

d,a vossa BetnaventuranÇ&, possua toda a

minha alma, de sorte que totalmente o tras-

passe e arrebate o amor dos objectos' que

excedem e transcendem a esphera dos senti-

dos, para que suba clas cousas visiveis ás

invisiveis, d.as terrenas ás celestiaes, e ás

eternas das ternporaes, e chegue a vêr

aquella grancle, maravilhosa e mysteriosa

Visáo, Que só. aos justos e pr:.riÍicados é

reservada.
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dade ! O' arnada e preciosa Eternidade ! Vós
sois meu Deus, a Vós suspiro de noite e de
dia, por \'ós anhelo, para Vós corro, e â Vós
desejo chegar, porque quem. vos conhece,
a Yerdade conhece e a Eternidade. Vós sois
a Verdade, rlue preside a todas as cousas,
a Vós veremos como sois, quando tiver pas-
sado esta vida céga e rnortal, râ qual nos
estáo dizendo, onde está o teu Deus ? E eu
digo, Deus rleu, onde estais ? Algumas
vezes respira um pouco a minha alrna,
quanclo a \rós com impeto affectuoso se ar-
roja, e enl \rós descança com vozes de jubilo
e louvor ; porérn logo se torna a encolher e

angustiar, porque desfallece, e cahe enr um
abysmo ; ou para rnelhor d-izer, ella mesma
sente que nada menos é qiue um abysmo.
A fé, Çlue \rós, Senhor, na noite tenebrosa
destavida tendes accendido diante dos meus,
pés, está clamando á minha alma, e diz :

IV. O' alma rninha, porque estás triste ?

Porque anclas angustiada e affligida ? Poe
ern Deus a tua esperanÇâr porque a sua pala-
vra é luz, que a dá aos teus pés, para que
náo tropecem. ConÍia e persevera até que
passe a noite, Çlue é mái dos máos ; até (1ue

passe a ira do Senhor, d,a qual fomos algum
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dia Íilhos, porque em algum tempo fomos
trévas ; até que passe a irnpetuosa corrente
tlas ag'uas, que fuliosamente nos arrebatáo,
emquanto nos opprime a pezada carga deste
corpo, rnorto pelo peccaclo ; até qlue appa-
reça o cüa e desappareçáo as sombras.
Espera e conÍia no Senhor; pela rnanhá
assiste clevota ao seu Ternplo ; attenta mé-
dita, e louva sernpre reyerente a sua real
magniÍicencia. Pela rnanhâ. assistirei e verei
a meu Deus, {uê é meu Salvaclor, e toda a
rninha alegria, o qual viviÍicará estes nossos
corpos mortaes, por virtude do Espirito
Sancto, euê habita em nós, pü& que seja-
rnos já luz, e Íilhos da luz, e náo das tré-
vas ; Íilhos do dia e nã.o da noite : por-
quanto, tendo nós siclo em algum tempo
trévas, já agora pela Íirrne esperanÇâr que
temos de vos g'ozar na vossa Gloria, em Vós,
Senhor, somos Laz, maz huz só pela fé, e

nâo pela clara visáo da vossa Divindade.
V. Todas aquellas jerarquias de vossos

Anjos immortaes vos louváo, Sênhor, e todas
as celestiaes Virtudes gloriÍicão vosso sanc-
tissinro Nome, as quaes, Ilara vos conhecer
náo têm necessidade cle ler estas nossas
escripturas, porque sempre estáo contem-
plando a vossa divina Face, e sem syllabas,

'('
t
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nem palavras, que constáo de tempos, lêm
o que quer vossa eterna vontade. Lêrn,
escolhem e amáo : -sernpre estã.o lendo, e
nunca passa o que lêm : escolhendo , e
arnando lêm a inrmutabiliclade clos vossos
eternos conselhos ; e este livro, que sempre
têm á vista, nunca se fechará, nem. doJtrará;
porque Vós sois o seu livro, e o sereis por
toda a eternidade. Oh que clitosas e bem-
aventuradas aquellas celestiaes Virtudes,
que táo sancta e puramente vos pódem
louvar com ineffavel doçura e alegria inex-
plicavel ! Por oncle se gozão, dahi vos louvâ.o;
porque sempre estáo vendo o que lhes dá
materia cle gozo e de louvor.

VI. Nós, porérn, {üe com a pezada carg.a
da nossa carne estarnos opprimidos nesta
tâo prolongada e penosa peregrinaçã.o ) e
muito longe da vossa divina Face, derrama-
dos e distrahidos em tantas e táo varias
cousas deste Mundo, náo potlemos louvar-
vos dignamente, ainda que vos louvemos
pela fé, que sempre é escura, e náo ás
claras, pela visáo beatiÍica da vossa divina
Face; mas aquelles iAngelicos Espiritos,
por visâ,o clara, e náo pela fé, é que vos
louvâo ; porque a nossa carne nos impede
que possamos louvar-vos, como elles vos
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louváo. Posto, porém, {ue sejáo táo diÍIe-

r.cntes oS mgdos de lOuvar a v6ssa SupremA

§Iagestade, \'ós, Deus meu, sois urr e o
ruesmo Creaclor de todas as cousas, a quem

no Céo e n& terra se offerece sacriÍicio de

louvor. Confessamos pois, {ue por Yossa

inÍinita rniscricordia chegaremos algurn dia
a ser da colnpanhia cLos Bemaventurados, e

que conr elles g'ozaremos para sempre da

vossa vista, e vos louvaremos sem Íim. Dai-
nte, Senhor, graça para que emquanto esti-
vcr opprLmido deste corruptivel e miseravel
corpo, meu coraçáo vos louve, minha lingua
vos engrandeça, e todos os meus ossos cla-

nrem e digáo : quem ha, Senhor, qtre vos seja

sirnilhante ? Quem, que conlYosco se possa

comparar nâ ltondade, poder e rnais attribu-
tos, todos inÍinitos e ineÍfaveis ?

\rI[. \rós, Senhor, sois Deus onlnipotente,
um na substancia, c Trino nas Pessoas,

a quem humildemente reverenciamos, con-

fessamos e adorarnos, Padre ingenito, Filho
unigenito do Padre, Espirito Sancto, {uê
procede do Pai e do Filho, e em ambos é

permanente, sancta e individua Trindade,
um Deus todo poderoso, que quando nã.o

eramos, nos creastes, e déstes ser, e estando
por nossa culpa perüdos, só pela vossa
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bonctade e misericordia maravilhosamente
nos recuperastes. I\áo permittais, Senhor,
que sejamos ingratos a tantos beneÍicios, e
indignos de tã.o soberanas misericordias. Eu
vos rog'o, peço e supplico, que augmenteis
eni nós a fé, que augmenteis a esperança e

que augmenteis a caridade.
Ym. Dignai-vos, piedosissimo Senhor, de

nos fazer Íirmes e constantes na F é, e nas
obras efftcazes, para que mediante a fé ver-
dadeira, e as obras que dignamente lhe cor-
respondem, por vossa misericorüa possamos
chegar á, vida eterna, onde vendo-vos como
sois, adorernos e gloriÍiquemos vossa sobe-
rana X[agestade; e juntos em um côro, todos
os que Íizestes dignos da vossa Gloria, com
vozes de jubilos, e alegria, digamos : Gloria
ao Pai, euê nos creou : Gloria ao Filho, que
nos remio : Gloria ao Espirito Sancto, Ç[uê
nos santiÍicou: Gloria á surnma e individua
Trindade, cujas obras sáo inseparaveis e
cujo imperio permanece, e durará para sern-
pre. Digno sois, Senhor, de louvor, e cligno
de gloria. A \rós se deve toda a honra e
toda a reverencia ; a Vós toda a virtude e
fortaleza ; a Yós eternas graças, {ue sois
nosso Deus, Creador, e Senhor, por todos
os seculos dos seculos. Amen.

9.
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Quei;ta-se o ltontenz porque se não complutg'e
tte, contenrylaçao de Detts, considerttttclo
que os Artjos tremen? na sua presenç«.

I. Perdoai-me, Senhor rueu, perdoai-rne,
Deus rneu piedosissimo, perdoai-rne, e tende
misericorüa de mirn ; perdoai as minhas
ignorancias, e as rnuitas e grandes imper-
feições, {ue reconheço, e confesso ter. Nào
rne reproveis, nem aparteis de \rós, como a
temerario, pois sendo vosso servo (oxalá que
fôra bom, como devera), rnas inutil e máo,
e táo máo que chego a ser pessimo pela
enormidade das rninhas rnaldades sem nu-
mero, rne atrevo abrir a bocca para \ros lou-
var, bemdizer e adorar sern uma perfeita
contriçáo, sem uma perenne fonte cle lagri-
mas em meus olhos, e sem aquella reveren-
cia e temor, que se deve á vossa soberana
Magestade, porque sois Deus Ornnipotente,
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senhor temivel, e muito para temer. se os
Anjos, quando vos adoráo e louvâ.o, com
estarem repletos e banhados de admiravel
alegria, temem e tremem ; como é possi_
vel que eu, miseravel peccador, qúando
chego á, vossa presença, quando vos louvo
e offereço sacrificio, náo tema e trema? como
cheio de horror nâ,o perea a côr e os senti-
dos ? como, opprimido de confusáo e espanto
náo emmudeça ? como náo desfaileça de
pasmo e sobresalto? como nâ,o deixe correr
em rios as lag:rimas, para chorar amarga_
mente a minha insensibilidade ? euero, *a.
nã"o posso, porque nâo posso o que desejo ;
por isso, com o maior assombro me espanto,
e me admiro de mim mesmo, quandà com
os olhos da fé vos considero táo temivel, e
tanto para temer : mas quem poderá fazer
isto sem o adjutorio da oo.r" graça?

II. Triste e miseravel de miml que insen-
sivel está a rninha alma, pois nã.o se assom-
bra, nem espanta, quando está na presença
de Deus, e lhe offerece canticos de louvor!
Infeliz, e miseravel sou, pois tanto se endu-
receo o meu coraçáo, táo seccos se tornaráo
os meus olhosr eue se nâo desfazem em pe_
rennes rios de lagrimas, as mais sentidãs,
quando eu como servo fallo com meu senhor,
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como homem com meu Deus, como creatura

commeuCread.or,€comoamassadoecom-
postod'ebarro,comoSoberanoArtiÍice'que
cle nad.a creou todas as cousas ! Eis-me aqui,

Senhor, eü me ponho diante de Vós' e tudo

quanto de rnirn mesmo sinto no mais recon-

aito do meu coraçáo, náo o encubro' mas

sim o pantenteo a vossos olhos, e confesso

aos vossos ouvidos. Vós sois rico em rnise-

ricordias, e liberal em grandiosos premios :

dai-me e reparti comigo dos vossos bens'

para que com elles me possa empresar todo

no vosso sancto serviço; porque de outra ma-

neira vos náo pod,emos servir, nem agradar'

senáo em virtucle dos vossos gratuitos e so-

beranos dons.
IfI. Atravessai e traspassai as minhas

carnescomaspenetrantessettasdovosso
sancto temor, 

" 
ã" tal mod'o em Vós se ale-

Sre o meu coraçâo,
OxaIá que a minha
Yos temia aquelle
clisse:Sempretemia'DeusrcomoLLmarle-
clonhaehorciçelond,aqueçinhasobremim'
Deusmeu,soberanoeliberalissimoDoador
d.e todos os bens, dai-me, quando me emprego

nos vossos louvores, uma perenne fonte de

Iagrimas a meus olhos, acompanhada da pu-
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reza mais perfeita da alma e jubilo do en-
tendimento, para que arnando-vos perÍbita-
mente, e louvando-vos dignamente, sinta e

goste com o paladar do coraçáo, quam suave
e doce sois, Senhor, assim como está escripto:
Gostai e oéde, porquanto sue,ae é o Senhor.
Bemaventurado o que nelle espera; bema-
venturado o poyo, que vos sabe louvar;
bemaventurado o varã"o, que tem seguro e

prompto o vosso soccorro, e neste valle de
lagrimas sóbe a Vós pelos degráos das vir-
tucles. Bemaventurados sáo os lirnpos de
coraçáo, porque elles veráo a Deus ; bema-
venturados sáo, Senhor, os que habitáo em
vossa casa, porque eternamente vos lou-
varáo.
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Oração nntito efficaz p&rct moeer o coraçdo
tí deooçdo e amor de Deus.

I. Jesus dulcissirno, redemPÇáo, amor e

todo o nosso desejo, Deus verdadeiro de Deus

verdadeiro, favorecei e ajudai a este vosso

servo, posto que rnuito indigno, por tao in-
grato. Eu vos invoco em meu favor, com

grande brado e de todo o meu coraçáo clanto

á vossa inÍinita Misericordia, e vos supplico
humilctemente que vos digneis vir e entrar
em rninha alma; ajustai-a, e componde-a in-

teirarnente comvosco, para de todo e total-
mente a possuir, sem manchas, sem rug:as,

sem nódoas, sem chagas e sem defeitos ;

pois morada em que ha de habitar um Se-

ot Or tao grande, e que é a lnesma sancti-

clade e pureza, justo é que esteja limpa e

asseada com toda a perÍeiçáo. Yós fabricas-

tes este vaso de meu coraçáo, sanctiÍicai-o,

n
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c despejai-o de toda a malclade quc nellc
ha : enchei-o da vossa graça, e consLrrvai-o
sempre replcto, para que seja ternplo perpe-
tuamente digno da vossa soberana Mages-
tade. Dulcissirno, Benignissinro, Amantis-
simo, Carissimo, Potentissimo, Desejaclis-
simo, Preciosissimo, Amabilissimo e F'or-
rnosissirno Jesus, Salvador, e todo o rnerr
Bem, \'ós sois mais doce quc o mcl, rnai:;
branco que a neye c que o leite ; rnais suavo
que o rnaná, mais precioso (Iue as perolas
e que o ouro; e da rninha pobre alma muito
mais estimado e quer.ido (Iue todos os the-
souros, granclezas e honras da terra.

II. Porém rluando isto digo, Deus meu! Es-
perança minha, Miser,icordia minha, Doçura
rninha bemaventurada e segura ! Que é o
rJue digo? Digo, Senhor, o que posso e sei;
e náo digo o que dcvo. O' se cu pudcra tlizer
o que dizem, e cantáo aquelles benraventu-
rados e celestiaes Musicos da Real Capellar
do Emp;'reo ! O' quanto me alegraria ! O'
com quanta vontade me empregaria todo
summamente gostoso nos vossos louvores !

O' corn quanta devoçáo no meio cia vossa
Egreja cantaria a minha alma vossas g.ran-
dezas e gloriÍicaria perpetuamente, e sem
cansar, o vosso sanctissimo Ir[ome ! Porém
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porque náo posso deste modo louvar-vos,
será por ventura acertado que me cale ? Ai
dos que se caláo, e náo vos louváo ! pois
Vós abris as boccas dos mudos, e fazeis elo-
quentes aos meninos, que náo sabem fallar.
Ai dos falladores mudos, {ue calã.o e náo
vos louváo !

III. Quem ha, que dignamente possa lou-
var-vos, ó ineÍlavel Yirtude, e Sabedoria
elerna de Deus padre? Náo acho palavras
com que possa explicar dignamente vossa
inrmensa gran deza: porque sois Yerbo Bterno,
Poderosissimo e Sapientissimo; e assim di-
rei agora o que posso, até que por vossa
graça, me concedais chegar a Vós, e estar
onde possa dizer o que devo, e é decente á

\-ossa suprema e divina Magestade. E hu-
rriilclemente vos supplico qtte náo attendais
ao riue agora ügo, tanto quanto ao que de-
scjo dizer; porque é verdadei,ramente grande

<: muito vehemente o desejo que tenho de

íallar-vos o que me convem fallar, e a Vós
é clecente ouvir, que sois dignissimo de todo
o louvor, honra e gloria. Bem sabeis, Deus,

e Senhor meu, a quern sáo patentes todos os

corações e os mais occultos segredos, que

nelles se encobr€D, que eu vos amo e vos
quero mais que ao Céo e á terra e a tudo
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que nelles ha; e com razio, porque só por
amor de \'ós se devem desprezar e deixar
todas as 'cousas transitorias e caducas. Eu
vos amo, Deus meu, com grande e fervoroso
amor, e clesejo alnar-vos mais e mais.

IV. Dai-rne graça tâ.o copiosa, que sempre
vos ame quanto desejo e devo, para que só

a \rós attenclâ, ê só em Vós mcctrite. Ern \rós
considere continuamente de üa; comvosco,
até sonhando, trate de noite ; comvosco falle
sempre o meu espirito ; e comvosco prati-
que a minha alma sem interrupçáo. Illustrai
o meu coraçâ.o com a luz da vossa sancta e
riaudavel visit'a, para que com vossa graça
e direcçáo caminhe seguro de virtude em vir-
tude, até que chegue a vêr-vos em Siáo, su-
premo e unico Deus e Senhor dos Senhores,
egora verdadeiramente por sombras e enig-
rnas, mas depois ás claras e face a face ; e

conhecer-vos, como cle Vós sou conhecido. Oh
rlue bemaventurados sáo os limpos de coraçáo,
pois sem ctuvida háo de gozar da vossa vista !

Oh que bemaventuraclos os que habitáo na
vossa Casa, porque eternamente vos louva-
rã,o ! Por todas as vossas Misericordias, com
que me lii'rastes da morte eterna, vos peÇo,

Senhor, eue abrandeis o meu coraçâ.o, mais
duro que as pedras, que o ferro, que o dia-
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mante, com a sacratissima e poderosa unc-
çáo da vossa virtude, e que com o fogo da
compuncçáo me abrazeis tão vivamente ([ue
mereça ser cada hora victirna e hostia viva
consagrada ao vosso clulcissirno amor.

V. Conceclei-me um coraçáo contrito e hu-
rnilhado, e lagrimas táo copiosas que nâ,o
cesse, nem ponha termo em chorar as mi-
nhas grandes, e innurneraveis maldades. Fazei
que vos sirva com tanto fervor, que morra
totalmente a este Mundo; e ferido intima-
mente do vosso sancto temor e amor, em
nenhum tempo me lembre do que nelle passa,
e com elle ha de acabar; de tal modo que
nâ.o tema, nem arne as cousas ternporaes,
náo lamente a sua falta, nem me alegre com
a sua abundancia; nâ.o me corrompa nem
extrlte a prosperidade, nem a tribulaçáo e

adversidacle me espante, abale e derribe.
Já, que o vosso amor é táo forte como a
rnorte, peço-vos, Senhor, eu€ senhorieis in-
teiramente a minha alma, e que com a força
do vosso abrazadissimo e suavissirno amor,
transformeis totalmente em \rós o lneu cora-

Çâo, de sórte, que esquecido de tudo quanto
cobre o Céo, esteja sempre allsorto enr con-
templar a vossa summa e ineffavel bondade,
e abraçado intimamente comvosco, se sus-

r
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tente só conr a suayissima nremoria de Yossa

agradavcl e deliciosa cloçura.
VI. I)csça, Senhor, desça, ó neu unico e

summo Bem, desça á rninha alrna a suavis-
sima fragrancia da vossa eterna cariclacle;

entre no meu coraçáo o vosso arnor rnuito
mais doce que o mel; sinta e gioste o sallo-

roso e clelicioso nectar da vossa suaviclacle
c doçuriu ineÍfavel, com tanta appetencia,
que nclle excite novos gostos e avive eter-
nos desejos, e delle brote acluella fonte de

agua viva, eue, correndo perennemente, tanto
sóbe gue chega á vida eterna. Vós, Senhor,
sois imrnenso, c por isso sem medida devcis
ser alnado e louvado de todos os que lnise-
ricordiosamente renrisles com vOSSo sansne
preciosissimo. Benignissinro Árnante das al-

mas, Senhor clernentissinro, e rectissirno Juiz,
a quem o Eterno Padre deo a regalia cle iol-
gar os vivos, e mortos, bem. vêdes, e perÍ'ei'

tissimamente conheceis, com o sapientissimo,
e altissimo discernimento da vossa equidade,
que é erro o mais absurdo e intoleravel,
que os Íilhos deste Seculo, sempre cégos e

totalmente errados e perdidos nas cscuras
trévas da noite, que por todos os laclos os

cercáo, busquem com rnais ancia e amem
com maior desvélo as riquezas transitorias,

-
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e todos os bens do mundo, de táo pouca du-
raçáo, eue apenas se logrâo, quando logo
desaparecem, do que nós, {ue somos vossos
scrvos, \ros amamos, Deus e Senhor nosso,
qile nos creastes e remistes com tanta cari-
clacle e arnor.

YIi. Porque se um homenr. ama a outro
honrenr com tanto alnor, que apenas póde
clelle apartar-se; se a esposa está unida com
alfecto táo vehernente a seu csiloso, {ue por
força do seu arnor nâ"o ha cousa que lhe dê
gosto, nem. encontra descanço e refrigerio,
quando se sente ferida da sua ausencia, que
a recluz a mortaes deliquios ; com que amor,
com que ancia, com que desvélo, e com
quanto fervor deve a alrna, que é esposa
vossa, empregar-se ern vos amar, sendo
\'ós o seu Deus unico e verdadeiro, e seu
esposo formosissimo, euê cotn tal excesso
c tanto sem termo, nem medida a amastes
sempre, eue para a salvar, tantas e tâ,o
grandes Íinezas tendes obrad«r, tantos e tâo
inauditos e insoffriveis tormentos tendes
padecido? E ainda que estas cousas tempo-
raes e caducas, cluanclo se arnáo, causem
seus deleites nos que as alcançâ.o e pos-
suem; que tem que vêr todos estes gostos,
por maior que sejáo, conr o deleite suavis-

T
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simo e deliciosissimo jubilo, com rlue rega-
lais ao justo, ue só em vos amar logra sa-
tisfeito e contpleto todo o seu gosto ? por,rlue
o vosso amor, como é suave e socegaclo,
enche o coraç o, ern que reina, de doçura,
suavidade e desc:anço ; rnas pelo contrario
o amor do rnundo c da earne, como sempre
ancta acompanhado de incluietações, e comba-
tido de angustias e tristezas, náo deixa
ainda por um só instante socegar as almas,
que domina como ty'ranno, antes as castiga
com suspeitas, inquieta com perturbações,
atormenta corn temores, opprirne com triste-
zas) e martyriza com angustias.

VI[. Porém \'ós, Senhor dulcissimo e
amabilissirno, sois o deleite purissimo, a re-
creaçáo deliciosissirna e a perpetua alegria
dos justos; e om razã.o, porque ern Vós ha
uma vida tranquillissima, fclicissinra e eter-
namente bemaventurada. O que entra em
Vós, entra no jubilo de seu Deus c Senhor,
e náo tem mais que desejar, neln temer;
porque está seguro, e em táo bonr lugar
.que com totla a verdade póde dizer com o
Rei Propheta : zs te é o tneu descanço por tocra
a eterrúdacle; aqtti utora,rei, porque esta é a
lrubitaçd,o que tenho escolhido... O Senltor
me goeerna, e nacla nrc ifaltarcÍ, porque me
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introC7zio tto lugar, em que com sattdaçeis

pOStOS tne regal1, e recrea,. Oh clementiS-

ii*o Senhor ! O Jpsus dulcissimo ! abrazai o

meu coraçáo com o fogo inextinguivel da

YOSsa caridacle, e avivai nelle uma indele-
vel e perpetua lerrrbrança vossa, para que

inteirarnente incendido, e feito urna braza

r-iva, arda eu todo em táo.grandes chammas

cleste dOce amor, que nenhurnas aguas, neul

rios as possáo epagar. Dai-nre graça, para
([ue vOS ame, e co1n o vehementissirno de-

sejo de vos ter e agradar, me veja liYre da

pezaclissima car$a de todos os desejos car-

naes, e concupiscencias terrenas, çlue agsra-
váo, opprimem, comltatern e atorrncntáo a

rninha táo pobre, afflicta c miseraYcl alma,

para rlue com a colnpleta victoria das paixões

r:ebeldes, tlue tanta g'uet't'a me Í'azetlr, coln

tigeiros passos corra apoz \rós, táo forte, e

tlocenrente attrahido da suavissima fragran-

cia d.os vossos aromas, que náo clescance,

até que chegue corn táo fiel e seg'ura guia a
gora, rnuito depressa da vista da vossa

ineffavel formosura, onde me saciarei e re-

crcarei por toda a eternidade
lX. Nao pódem nrorar juntos no mesmo

pcito dois amores entre si contrarios, ür
l_»om e outro máo; unl doce e outro amar-

-
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g:oso ; portanto, o que ama alguma cousafóra de \'ós, nelle náo tem entrada, Senhor,
a vossa caridade, que é unr amor todo doce,urna doçura amorosa, um amor, que náo pe_naüza, mas que deleita e recrea; um amorcasto e sinceror eue permanece para serrr_pre; unr alnor, que sempre arde, e nunca seapaga' Jpsus durcissinro, Amor. rDeu, e todomeu Bem ! abrazai-me tocro com o vossoíbgo divino, com o vosso amor, com a vossadoçura e suavidade, com o vosso jubilo,alegria, e gosto; e conr o_clesejo de vos vêr,casto e linrpo ; descançado 

" 
-..grr*o, 

santoc bo,t; para q_ue repleto da doçura deste
'osso amor, e abra zado em ardentes chamasda vossa caridade, intensi..in amente vos*me, Amor r,eu durcissirno ! com todo o câ-raçáo vos ame, corn todas as nrinhas poten-cias e sentidos ; sempre e em todo lugar
yo. tenha presente na alrra, na ltocca, e diantedos meus olhos, cle sorte que nenhurn amorfalso e bastardo possa ter entrada em rrreupeito.

X. Deus meu, ouvi_me; L:uz dos meusolhos, attendei aos meus brados, escutai o,smeus clar*ores : nã.o \-os negueis, náo, ao quevos peÇo; e concedei-me, por vossa surnmaBondade, o que devo pecür-vos, para que nre
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ougais. Piedosissimo e misericordiosissimo

Senhor, nao, náo olheis parl a rnultidáo sem

numero das minhas maldades; náo' 
"á-1.r::::

reis os vossos ouvid'o r sempre compassrvos

ásminhashumildesereverentessupplicas;
mas sim por vossa clemencia iníinita e ca-

ridade immensa, acceitai as deprecaçóes e

rogativas deste vosso táo inutil e indigno

servo ; concedei e dai-rne o que humilde-

rnente vos PeÇo, pela pod'erosa intercessáo'

rogos"*",.cirnentosclagloriosaeselnpre
purissi** ii*gt* Maria' Mái vossa' e Se-

nhora minha, e de todos os Santos e piedo-

sissim* eí"ogacla clos peccadores' Arnen'

- -
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Oraçdo muito deçota em loueor de Detts.

I. Senhor meu Jnsus Christo, Palavra
eterna do Eterno Padre, que viestes a este
Mundo para salvar aos peccadores : eu
vos supplico pelas clementissimas entra-
nhas da vossa Misericordia dulcissima, que
emendeis a minha vida, reformeis as mi-
nhas obras, e componhais os meus cos-
tumes, e aparteis de mim tudo quanto
póde ser- me nocivo e vos desagrada ; e
me concedais o que sabeis que vos con-
tenta, e me é util e proveitoso. Senhor !

Quem póde senáo Vós puriÍicar ao immundo
e concebido em peccado ! Vós sois Deus
todo poderoso, e de inÍinita piedade, que
justiÍicais aos impios, viviÍicais aos mortos
pela culpa, converteis, e mudais aos pecca-
dores, para que o nã.o sejáo mais : tirai de
rnim tudo o que vos descontenta; bem vê-

10
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tles, que sáo muitas as rninhas imperfeiçôes,
o que estou asseado com defeitos innurnera-
veis, porque nada em ruim ha que se vo§
csconda ; ernpenhai pois o vosso sunlmo
Poder, e compadeciclo por vossa immensa
piedade, da minha miseria, amancais e apar-
tai do meu coraçáo tudo o que nelle r'os de-
sagi'ada, e póde oÍIender os olho^s d.e vossa
Divina i\{agestade. A minha saude e a mi-
nha enfermidade, isto é, todo o rneu bem, e

todo o meu mal, está, Senhor, râ yossa pre-
serça; peço-vos pois, que rne conserveis a
saude e cureis a enfermidadc.

II. Sarai-nre, Senhor, e serei sáo; salvai-
rne, Jpsus meu, e serei salvo. \rós sois, I)eus
tneu poderosissimo, o que dais a saude e ar

conservais; \'ós, o tlue curais as enfermida-
des; \rós, Ç[ue só cotn o vosso tluerer restau-
rais o destruido, refazeis o arruinado, e
Ievantais o catrido; e se por lrossa summa
bondade e clemencia infinita vos dignais dc:

semear a, vossa boa sernente no campo
agreste do meu coraçáo, arrancai delle, pri-
rneiro que tudo, com a vossa piedosissima
rnâ,o, os abrolhos e espinhos de todos os
meus vicios. Dulcissimo, benignissimo, aman-
tissimo , e fornrosissimo Jpsus, infundi e

tlerramai ern rninhas entranhas a abundancia

D
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cla vossa caridade e doçura, para que náo

deseje, nem pense cousa terrena e carnal,
senáo, que só a \rós sempre ame, a \rós
tenha sempre na bocc& e no coração. Escre-
vei corn o vosso dedo na taboa de meu pei-to

a suave rremoria do vosso dulcissimo Nome,
de tal rnodo que em nenl^.rm terrpo esta
vossâ divina escritura se perca, nem apa-
gue. Estarnpai errr tneü ,cor&Çáo a vossa sanc-
tissinta Yontatle e Lei sobcrana, para que

senlpre \:os tenha presente diante dos meus

olhos, que soi.s o manancial perenne de im-
mensa doçura. Abrazat a minha alma com

aquelle fogo cclcste, Que viestes atear na
terra, e quereis que selnpre arda, para que

cada dia vos oÍI'ereÇâ, entre correntes de co-
piosas lagrimas, sacrificio de espirito attri-
bulado e coraçáo verdadeiramente contrito.

m. Dai-me, dulcissirno Jnsus, e todo meu

Bem, clai-rne vosso sancto e casto amor,
como anciosamente ctescjo, e agora com o

maior affecto e encarecimento Yos PeÇo,
para que encha mintra alma, tocla a do-

nrine, e inteiratnente pOrSSua. Concedei-me

o signal claro e evidenl[e do vosso amor,
que é urna fonte perenne de sentidas lagri-
rilas, pera que cllas rnesmas sejâo as quc
testemunhem c pullliqueln cluanto e minlra

I
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alma vos ama e deseja amar; pois se des-
faz e derrete em lagrimas, sem gue as possa
conter pela excessiva e incomparavel do-
çura do rrosso amor.

IV. Lernbro-me, Senhor meu piedosissimo,
de Anna, aquella boa e devota mulher,
mái de Samuel, eue, prostrada diante do
Tabernaculo, para vos pedir que lhe desseis
um Íilho, della üz a Escriptura Santa que
depois da sua oraçâ.o e lagrimas, náo mu-
dara de semblante, porque sempre csteve
alegre, serena e sem sossobro. A nemoria
deste exemplo de tanta virtude e constancia
vivissimamente me afflige, atormenta, enver-
gonha e confunde; considerando a núnha
sumrna miseria, quando me vejo tanto ao
longe do que devo praticar. Porque se esta
mulher assim chorou e perse\rerou no seu
pranto pelo desejo de um Íilhor eu€rnto deve
chorar a m_inha ahna e persistir constante
nas suas lagrimas, quando busca e arna a
Deus, a quem deseja chegar? Que gemidos,
ais e soluços os mais enternecidos hã,o de
ser os daquella alma, que, de dia e de noite,
buscaanciosa a seu Deus, e nada mais quer,
nem. appetece senáo amar a Jpsus Christo,
seu Redemptor amantissimo ? Verdadeira-
ntente, que será cousa ügna da maior admi-
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raçáo, e assombro, Que as suas lagrimas náo

sejáo o páo, com que de dia e de noite se

sustente. Náo é possivel que náo chore e

rompa o ar com suspiros quem, porque ama

a Deus, o busca com desvélo.
\r. \roLtai, Senhor, para mim vossos olhos

misericord.iosissimos, e tende piedade e

compaixáo d.esta vossa táo miseravel e

afflicta creatura ; porque as penetrantes dô-
res, que padece o tneu coraçáo, tanto se têm
multiplicado, que me penalizáo sem termo,
pois, encapellando-se umas sobre outras, á
maneira de ondas, formáo o profundo mar
de am.arg'ura em que a cada instante se

sente sossobrado e submergido. Dai-me uma
consolaçáo celestial, e náo desprezeis esta
alrna peccad.ora, pela qual com tanta carida-
de e amor vos dignastes morrer em uma
Cruz. Concedei-rne lagrimas interiores e

táo copiosas, que tenhã.o tal virtude e efÍi-
cacia, que possáo romper e quebrar as

grossas cadeias de meus peccados, e encher
o meu espirito da vossa ineffavel doçura.

Quando náo mereça alcançar a corôa dos
verdadeiros Religiosos e Varões perfeitos,
cujas excellentes virtudes e admiraveis
exemplos náo posso imitar pela minha Sran-
de fraqueza, ao menos com as devotas e

10.
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sanctas lnulheres seja merecedor de conse-
guir ullla partesinha no vosso eterno Reino.

\rI. 'fambern agora sc rne olTerece á me-
rnoria a maravilhosa devoçâ.o de outra
,nulher, que com piedoso e abrazado amor
vos buscava no Sepulcro; de sorte eue ,

a,usentando-se delle vossos Discipulos, ella
náo se apar[ava, antes, alli assentada, per-
manecia triste, angustiada, e chorosa, der-
ramando lagrimas tao copiosas e senticlas,
que eráo seus olhos dois rios, por onde de-
safogava o fogo da caridade que no coraçáo
lhe ardia; e levantando-se uma, e muitas
vezes, sem dar trégoas ao seu pranto, esqua-
drinhava attentamente todo o Sepulcro,
para vêr se em alguma parte vos via, a
quem com táo fervoroso desejo buscava
solicita. Por certo, que já uma e muitas ve-
zes tinha entrado no Sepulcro, visto e

cxarninado os seus retretes, e quanto nelle
havia; mas porque amava muito, tudo lhe
parecia muito pouco i pois na perseverança
é que consiste toda a virtude da Jroa obra.
E porque excedeo aos rnais em vos amar, e
.amando chorou, chorando buscou, e buscan-
<Io perseverou; por isto mereceo ser a pri-
rneira, que vos achou, que vos vio e que
vos fallou.

t7'-Ir 
-
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VII. E sobre tantas prendas do arnor, com
(Iue a singularizastes em premio do muito
que r,os amava, mereceo ser Apostola dos
Apostolos, e a que lhes annunciou a gloria
da vossa Resumeiçáo, ordenando-Ihe \'ós
(Iue assinr o Íizesse, e dizendo-lhe arrorosa-
rtrente : \'ai e clíze a n?,elts frmiíos que par-
tão para Galíléa) pot'qtte alú tne çerao. Pois
se esta sancta Mulher, {uc vos buscava
vivo entre os mortos, assim chorou e perse-
verou no seu pranto; corno c quanto deve
chorar a minha alma, e pcrseverar sem in-
terrupçã.o nas suas lagrimas, que rros busca
a Vós, seu dulcissinro Redemptor, e sabe
que no throno da Gloria estais assentado á
luáo direita clo Eterno Padre, e com. o cora-
g:áo crê que reinais em todo o lugar, e com
a bocca o confessa ? Como logo deve chorar
e romper os ares com sentidos ais a alma,
que corn todo o coraçáo rros ama e anciosa-
mente deseja vêr-vos, que sois unico refu-
gio e esperança firme dos peccadores, Çluc
nunca yos negais aos rógos e clamores dos
rniseraveis que inrploráo a vossa misericor-
dia ?

VI[. Por Vós mesmo, e pelo vosso sancto
l{ome, vos supplico que me deis graça para
que sempre, que de \rós pensar, de Yós
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fallar, de Vós praticar, de Vós me lembrar,
a \rós assistir, a Vós offerecer sacriÍicio,
orações e louvores, me derreta e desfaça
em lagrimas na vossa Divina presenÇa ; de

sorte ç[ue, chorando se mintemupçáo, venháo
a ser as rninhas lagrimas o páo que de dia
e de noite me sustente. Vós, ó Rei da Gloria,
Mestre soberano de todas as virtucles, com
vossas palavras e exemplos nos ensinastes
a gemer e chorar, quando dissestes : Bem-
aventurados os que chord,o, porque elles serdo
consolados : e quando chorastes sobre La-
zato vosso amigo clefunto, e sobre a Cidade
de JerusalêDr que havia de sel assolada e

destruida pelos Rornanos.
IX. Por estas vossas preciosissimas lagri-

mas, e por todas as vossas rnisericordias,
com que estando nós perdidos, nos soccor-
restes e restaurastes, ó Jnsus dulcissimo ,

humildemente vos supplico que ,vos digneis
dar este dom de lagrimas, euê tanto deseja
e appetece a minha alma; porque sem que
Vós m'o concedais, e sem que me assista a
vossa graça, nâ.o o posso consegufo, senáo
por virtude do vosso Sancto Espirito, que é

o que abranda os corações endurecidos e os
compungê, e resolve em lagrimas. Dai-me
pois este soberano dom, como o déstes a
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nmsos sarrctos Pais, cujos passos devo se
Bufo, e cujas virtudes é bem que imite, para
que lamente toda a vida a minha miseria,
corno elles de dia, e de noite choraráo a sua-
Felos merecimentos e orações de todos
aquelles que vos agradárã.o, e com grande
affecto vos servírã.o ; compadecei-vos e ten-
de misericordia deste mais miseravel e in-
ügno servo vosso concedendo - me este
doin, que anciosamente vos peço. Despedi
sobre a minha alma esta chuva celestial, e

dai-me este banho superior e inferior, para
que só as minhas lagrimas sejáo o páo, que
de dia e de noite me sustente ; e abrazado
com o fogo da compunçã,o, inteiramente me
sacriÍique no altar do meu coraçáo, e me
oÍfereça em perpetuo holocausto, táo pingue,
affectuoso e agradavel a vossos divinos
olhos, {uê o acceiteis como perfume da fra-
grancia mais suaYe.

X. Juntamente vos peço que rne deis uma
fonte de agua viva e clara, em que se lave
este meu holocausto, e puriÍique de todas as

manchas que torpemente o affeáo; porque
ainda que é verdade que eu por vossa
graça me tenha a Vós offerecido em per-
petuo e perfeito sacriÍicio, comtudo, clara
mente conheço e confesso ser tanta e táo
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grande a minha fraqucza, que nâ.o só cada
dia e cada hora, mas a cada instante, muitas
vezes vos offendo. Dai-rne, pois, como humil-
demente vos supplico, ó amabilissimo Se-
nhor, dai-rne esta graça e clorn de lagrirnas,
especialrnente as que distilla e derrama o
,coraçáo pela suavissima doçura do vosso
amor, e lernbrança das vossas rnisericorclias.
Apparelhai esta vossa deliciosa e abundante
irnesa a este vosso inutil e indigno servo, e

concedei-rne licença, para que todas as vezes
que quizer, della me alimentc cont tanta
f,artura que nada mais appeteça.

XI. Por vossa summa bondade e piedade
I,mmensa, fazei que este vosso soberano e

divino calix apague totalmente a minlta
sêde, de sorte que a sua actividacte íaça
que o meu espirito saia todo cle si para Íictrr'
todo em Yós ; e ardenclo enl anror vosso, só
por Yós suspire, por \'ós anhele, e por Vós
respire, esquecido da vaidade e de todas as
penalidades desta miseravel vida. Ouvi-tne,
Deus meu piedosissimo ; ouvi-me, clara luz
dos rneus olhos ; ouvi o que \-os peço, e

concedei-n:.e que vos peça o ([ue haveis cle

ouvir. Clementissimo e misericordiosissimo
Senhor, nã.o deixeis de ouvir-rne por meus
peccados, lllas por vossa ineffavel bondaric
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c mi.sericordia inÍinita, acceitai as supplica,s
deste vosso servo, e dai-me o que vos peço
e surnmamente desejo por intercessáo o
merecimento da gloriosa sempre Virgem
Maria Mái vossa, e Senhora nossa, e de to-
d<ls os Sanctos. Anlen.
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Oraçao para, pedir a Deus & compuncçdo
e dôr dos peccaclos.

I. Senhor meu Jpsus Christo, Jesus piedo-
sissimo, ê todo meu Bem, qtle vos dignastes
morrer por meus peccados, e resuscitastes
pela nossa justiÍicacáo, er vos supplico pela
vossa gloriosa Resurreiçáo, que resusciteis
a minha alma da sepultura de todos o meus
vicios e maldades, para quc mereça ter
parte em vossa Resurreiçáo gloriosa. Dul-
cissimo, benignissimo, amantissimo, amabi-
lissimo, preciosissimo, forrnosissimo e de-
sejaüssimo Senhor, com grande gloria, e

triumpho subistes ao Céo ; e corno Rei pode-
rosissimo estais assentado á máo direita de
vosso Eterno Padre, trazei-me e levai-me a
Vós, para eue, attrahido da fragrancia dos

vossos aromas suavissimos, e ungido com a
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uncçã.o e graça do Bspirito Sancto, {uê com
a vossa sagrada vida e morte nos mereces-
tes, corra apoz vós, e deste valle de lagri-
mas suba sem desfallecer, porque, guiádo
por vós, aos altos montes da Gloria. ponde
a bocca da minha sequiosa alma nessas cor-
rentes de fartura eterna; ou para melhor
dizer, levai-rne a essa Fonte perenne da vid.a,
para que conforrne a minha capacidade beba
della; e corn esta suavissima e vital bebida,
viva para sempre, ó Deus meu e vida mi_
nha !

II. vós dissestes por vossa sagrada bocca :

O que tem sêde chegue-se a ntim e beba.
Pois, ó Fonte da vida, derramai a vossa
graça soitre a minha alma, que está pere-
cendo á sêde, para que sempre beba detós,
e segundo a vossa sancta e verdadeira pro-
messa, saiâ,o das minhas entranhas copiosas
correntes de aguas vivas. O'Fonte da vida,
enchei e inundai a minha alma com o rio
caudaloso dos vossos castissimos deleites,
e doçura ineffavel, para que transbordando
meu coraçáo com a deliciosissima e abun_
dante bebicla do vosso amor, e senhoreado
inteiramente deste preciosissimo licor, total-
mente se esqueça de todas as cousas vans
e caducas, e só se lembre, sempre se deleite,

11
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e descance em Vós, como está escripto : Lern-

brei-me de Deus e deleitei-me'
m. Concedei-me o Espirito Sancto, que si-

s testes
m , para
a altna,

bi dias,

depois de Para que

asteja só nte mise-

ria, mas c onde \'ós
estais ; porque assim estará o meu coraçáo

onde o meu mais desejado e sobre tudo

apreciavel thesouro está, que sois \rós, Deus

rneu e toclo o tneu Bern. Conhecem6s, Ilor-
que a experiencia nos tem ensinado, que

neste grande e Íormidavel diluvio em que

por todos os lados somos conlbatidos de

tantas ondas e táo furiosas tcrupestades,

náo ha porto seguro, nem lugar eminente,

€m que a Pombinha possa pôr o pé para re-

pousar, nem se acha paz Íirrne, e clescanço

permanente; porquanto só o que se encon-

tra, sâo guerras e inimigos, plcitos e contra-
.rios ; emfim pelejas de fóra e temores de

dentro.
IV. E ainda que ternos uma parte do Céo,

que é a alma espiritual, que nos anima, com-

tudo temos outra da terra, que é o corpo'

-
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animal, de que tambem somos coluliostos:
o qual por comuptivel tanto opprime a
mesma alma, que a piza, humilha e pen aliza,
e sempre para baixo a inclina I por isso o
meu espirito, que é meu compenhciro, e
amigo, cançado do caminho, padece grancle
fraclueza, cahido, ferido e traspassado das
vaidades, por onde passou, está táo sc-
quioso e faminto, que á, fome, e á sêde vai
morrendo; e porque nâ.o tenho que lhe dar
para o refazer, pois sou pobre e mendigo
summarnente necessitado, Yós, Senhor e
Deus meu, que sois riquissimo e altunclante
de todos os bens, e repartis com tanta ma-
gniÍicencia os manjares celestiaes aos que
estáo assentados á vossa mesa, clai cle co-
mer ao cançado, recolhei ao perdiclo, curai
ao enfermo, sarai ao ferido; vêde que esttt
batendo á vossa porta, ouvi que clama, róga
e pede, dignai-vos de lh'a abrir pelas entra-
nhas da inÍinita Misericorclia, que para nos
resuscitar vos obrigou a descer do Céo á terra:
e mandai-lhe que entre e se chegue a \rós,
que em Yós descance, e que coma e se sus-
tente de Vós, que sois Páo vivo c celestial;
para que completamente satisfcito e recupe-
radas as forças perüdas, suba ao alto e

deste valle de lagrimas, levado das azas clos
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desejos sanetos, vôe corn ligeiro impeto á'

vo.ssa celeste Patria.
\'r. Torne, Senhor, tome rleu espirito azas

de Aguia, vôe, e náo desfalleÇa, vôe até que

ao sublirnc, real e magniÍico palacio cla vossa
Gloria, onde assentado á" mesa dos celes-

tiaes Cicladaos, se alimente de rnanjares di-
vinos e clas copiosissimas correntes de do-

çura ineÍiavel e clescance ern \rós, Deus meu

o nreu coraçáo ; o meu coraçáo, digo, Çlue

agola anda alteraclo, como um grancle, dila-
tado e tormentoso rrar. Vós, Senhoi', que

manclastes, &os ventos, e ao lllar, (Íue se apla-
cassern, c logo obedientes ao iinperio da

vossa soJterana voz, remittindo toda a sua

furia, Íicár:áo em perfeita Ilonança ; vinde e

pizai as ondas clo meu coraçáo, para que se-

reno e tranquillo sc alrracc intirnatnente
convosco, qlre sois o meu unico e surnmo
Bern, e dissipada a horrorosa escuridáo de

meus inquietos pensamentos, contemple a
vossa formosura, vital e dulcissinra luz dos
nreus olhos. Descance, Dcus e refugio lneu
segurissimo, clescance á vossa sombra a mi-
nha alma, e segura no arrlpal'o das vossas

azas, ahi se esconda, e gozaudo do suavis-
sirno refrigerio, que nabelleza" do vossoRosto
dcliciosamente participa, e iá totalmente Ii-

T---
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vre dos ardores dos seus pensamentos e

cuidados, cante com yoz sonora e alegre
diga : I{a paz do Senhor dorntirei e des-
cançarei.

VI. Durma, Senhor e Deus rneu, durma a
minha memoria, e esquecida de todos os ma-
les, aborreça a maldade, e ame só a jus-
tiça. Porquanto, que cousa pócle imaginar-
se que seja mais, oü aincla táo aprazivel
e deliciosa entre as trévas e amarguras
desta miseravel vida, como estar a alma pen-
dente dos vossos peitos, e com a bocca
aberta appetecer, e gostar a vossa ineffavel
doçura, suspirar pela eterna BemaventuranÇâ,
e assistir coru toclo o espirito aonde é certis-
simo qrrc sc ilossue o cumulo clc toclos os
bens, e se goza o asgregado d,os verdadei-
ros e eternos gostos ? Dulcissirno, Precio-
sissimo, Arnantissimo, Desejadissimo, Be-
nignissimo, Carissirno, Amabilissimo e Es-
peciosissimo Senhor, quando gozarei da
vossa prescnça ? Quando rne saciarei da
vossa cloçura suavissima? Quanclo rne r,e-
crearei na vossa forrnosura? Quando linal-
mente haveis cle livrar-rue deste rueclonho e
tenebroso carcere, para que lourre e engra-
deça o vosso sanctissimo Norne e nunca
ma.is sinta angustias, nern padeça a{flicções ?
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\-ll. Quando passarei a ser morador da-

quelle .rrosso admiravel, magniíico, formo-
sissi.rno c real Palacio, onde náo se ouYem
senáo vozes suavissimas e canticos dulcissi-
mos de jubilo, e prazer immortal? Bemaven-
turados sáo, Senhorr os que habitáo érn vossa
Casa, porque'eternamente vos louvaráo. Bem-

aventuraclos e verdadeiramente bemaven-
turados os que \rós tendes escolhido, e feito
participantes dessa Gloria celestial. Os vos-
sos Sanctos, Senhor, florescern colno lirios
sempre agradaveis e viçosos na vossa pre-
sença, sáo providos com abundancia da vossa
Casa, alimentados e regalados das corren-
tes copiosissimas dos Yossos castissimos
deleites ; porque sois F-onte da vida, e na

\-ossa luz vêm táo perfeitarnente a }uz, que

porque Yós sois a laz, que os alurnia, elles
rrenos chegáo a ser luz por \'ós illustrada,
c revestidos cle táo bella e clara Luz, na vossa

l)resença resplandecem como Sol. Oh que

rnarayilhosos, euê magniÍicos, e agradaveis
sâ.o os aposentos do vosso soberano Palacio!
Oh quanto deseja entrar e ser nelles intro-
cluzida esta alma peccadora ! Porque eu, Se-

nhor, arnei, e sobretudo estimei a formosura
tla vossa Cas&, ê o lugar em quc habita a

vossa gloria.
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e esta buscarei corn cuidado, que possa ha-
bitar por todos os dias da minha vida na
Casa de meu Deus. Assirn como o cervo se-
quioso deseja e corre a buscar as fontes das
ag'uas, assitn a rninha alma, Seirhor, colll
ancia vos deseja e ltusca corrr desvélo.

Quando chegarei e apparecerei na vossa di-
vina presença? Quando verei a meu Deus,
que tanto appetece, e porque tanto suspira
o meu coraçáo ? Quando o verei na terra dos
viventes'l Porcluanto nesta terra dos que
morrem nenhum o póde vêr corn os olhos
nrortaes. Pois que farei eu, rniseravel pec-
cador, r-errclo-nre prezo conr as grossas e pe-
zadas cadei,as clesta mortalidade ? Qoe Í'arei?
portlue erntluanto estanros opprirnidos conl
a penosa carg'a deste corruptivcl corpo, so-
rllos pereg'r'inos, e andamos apartados, e tnuito
distantes do Senhor, e nesta rliseravel \.ida,
náo temos Cidade segura e permanente, &r-
tes buscamos a que ha cle succeder a este
nosso clesterro ; pois no Céo é que ternos a
nossa patria, e estado, em que por singular
beneÍicio do Senhor havemos de gozar dos
fóros de Cidadáos da Gloria.

IX. Ai de mim, desgraçado ! Como se vai
prolongando este penoso desterro, que tanto

DE SANCTO AGOSTINGO
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e táo cruelmente me martyrisa? Como habito
com os moradores de Cedár e das trévas ?
Como dura a minha tâ.o dura peregrinaçáo ?

Quem me dará azas como de Pomba? Entâo
voarei e descançarei. I{ã.o ha para mim cousa
tâo gostosa e agradavel corno estar com
meu Deus e Senhor, porque em me unir com
elle tenho tudo quanto posso desejar ; pois
só elle é todo o meu bem, a minha alegria e

glolia ctelna. Dai-nrc, Senhor graça, Iiara quc
emquanto estou vestido destes membros
fracos e quebradiços, me chegue a \'ós;pois
o que a Vós se chega, é comvosco em espi-
rito. Concedei-me o que vos peço ; náo me
negueis, náo, as azas da r'ossa contempla-
Çáo, para que com ellas vôe, até chegar a
unir-me cornvosco; e porque todas as cousas
terrenas por pezadas inclináo para baixo,
tende-me da vossa rnáo, para que náo caia
e me precipite na profundidade deste tene-
broso valle ; e para que a sombra da terra
náo se entreponha entre Yós e o meu espi-
rito, e venha a privar-me da vossa luz, impe-
dindo-me vêr ao alto e pôr os olhos em Vós,
ó divino Sol de justiça.

X. Sustentai com a vossa máo omnipotente
o meu coraçáo, porque sem os vossos auxi-
Iios náo posso subir ao alto, como aspiro, e
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com ancia a mais vehemente suspiro por
chegar depressa aonde reina apaz soberana
e descanço perpetuo : possui e governai o

meu espirito, e conformai-o totalrnente com
a vossa sanctissima Vontade, para que
guiado e conduzido por Yós, suba áquella
bemaventurada Regiáo, oncle apascentais
para sembre a Israel, isto é, os vossos es-
colhidos, com o pasto abundantissimo da
verdade, e para que com grande e vehernente
affecto se abrace intimamente comvosco, que
sois summa e inÍinita Sabedoria. Mais ai,
que quando a minha alma quer voar e che-

gar-se a \'ós, sáo muitos e muito fortes os
obstaculos, euê a embaraçáo e impedem, e

com notavel estrepito a perturbâ.o e confun-
dem ! Por yosso mandado calern pois, e em-
mudeçáo, Senhor. todas as cousas : a minha
mesma alma cale, e passe êm silencio por
tudo quanto é creado e começando de si,
suba por todas as cousas, pizando-as e de-
prezando-as, até que chegue a Vós, e só em
Yós, que de todos sois Creador e Senhor,
ponha com toda a Íirmeza e attençáo os
olhos da fé : a Vós anhel.e, a Yós attenda, a
Vós medite, a Yós contemple, a Yós tenha
sempre á vista, a Vós traga perpetuamente
impresso no coraçáo e conserve estampado

11.
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com viveza na melnoria, que sois o seu ver-
dadeiro, unico, e summo Bem, gozo immor-
tal, c gloria sempiterna.

XI. N[uitas considerações ha com que a
alrna devota maravilhosamente se sustenta ;

porénr nenhuma Ihe é táo gostosa e delei-
tavel como cuidar em Vós, enl \rós me-
rlit,ar e contemplar. Qoe grande é, Senhor,
a abunclancia da vossa doçura ! Que mara-
vilhosamente a derrarnais nos corações dos
que vos amáo ! Que ineffavel é a suavidade
do Yosso amor, de que gozáo os que ne-
nhuma outra cousa amáo fóra de \rós, nern
outra cousa buscáo, nem appetecern, nem
tarnbenr desejáo meditar. Bemaventurados
aquelles que só em Yós têm estribada a
sua esperança; e só a oraçáo lhes leva
todo o seu cuidado e applicaçáo ! Bernaven-
turado o que permanece solitario, e se con-
serva inalteravel e descançado, cala e vigia
continuamente assim de noite, como de dia,
soJrre si, para eue, ainda estando gravado
com a pezada carga deste corpo miseravel,
possa gostar alguma gottinha da vossa sua-
r.idade e doçura; porque já corneça a ser na
terra o que ha de ser eternamente no Céo !

XII. Pelas vossas Chagas preciossimas, e

pelo sacratissimo Sangue que delltrs correo,

I

I

I
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para preço inÍinito da nossa salvaçáo, vos
supplico, ó Jpsus dulcissirno e Senhor rneu
amabilissimo, eue chagueis e traspasseis
esta peccador.a e miseravel alma, pela qual,
por vossa immensa Caridade, vos ügnastes
dar a vida, morrendo no patibulo mais af-
frontoso. Chagai-a e ferí-a com aquella abra-
zada, aguda e poderosissirna lança do vosso
amor; porque a vossa santa Palavra é viva,
effrcaz e mais penetrante que a espada de
dois Íios. Yós sois, Senhor, setta escolhida,
e espada muito aguda, que podeis romper
e penetlar o escudo mais duro do coraçáo
humano com o vosso immenso e summo
poder; penetrai, pois, e traspassai o meu co-
raçáo com a setta da vossa inÍinita Caridade,
para que a minha ahna vos dig* : ferida es-
tou do vosso amor; e para que desta mesma
arnorosa ferida corráo lagrirnas copiosissi-
mas, com as quaes de dia e de noite lamente
sem cessa.r a rninha deploravel miseria e
vüssima ingratidáo.

XIII. Ferí, Senhor, ferÍ esta pedr,a táo dura,
com a ponta agudissirna da espada do vosso
amor ; penetrai até ao mais intirno das mi-
nhas entranhas, e tirai de rninha cabeça
agua táo copiosa que de meus olhos corra
sem interrupçáo urna fonte de perennes en-
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ternecidas lagrimas, nascidas do abrazado
e vehementissimo desejo de gozar da vossa
ineffavel formosura, para que chore de dia
e de noite, sem admittir nenhuma consola-
çáo nesta presente vida, até que no thalamo
da gloria mereça vêr-vos , ó dulcissimo e
especiosissimo Esposo, Deus e Senhormeu!
E vendo-vos, náo já por Íiguras e enigmas,
mas ás claras, com a mais profunda humil-
dade reverentemente vos adore, em compa-
nhia dos bemaventurados Espiritos, e cheio
de celestial jubilo e alegria ineffavel, ex-
clame com todos os vossos Santos, e diga :

Jd vejo o que tanto desejei, j(i tenho o que

eon?, çehemente ancia appeteci ; porque no Céo

estou jttnto com acluelle, a quem, estando eu,

na, terra, conx todas &s minltas forç,as amei,
corn o qual me abracei com td,o per"feíta cari-
dade, que nu,nc& delle me apartei. Á este Se-

nhor, louço agortt, honro, çenero, engra,ndeço,

adoro e glori,frco, que çiçe e reina por todos

os sec.ulos dos seculos. Amen.
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Oraçao pa,ra, o tempo da tribulaçrio.

I. Tende misericordia de mim, Senhor e

Deus meu piedosissimo, poderosissiro, e

amabilissimo; tende misericordia de mim, o

mais vil, abominavel, ingrato e miseravel
peccador, que faço o que náo devo e padeço
o que devo ; que cada dia, cada hora, e cada
instante vos offendo ; e em todo o tempo
sinto os açoutes com que me castigais, como
Pai amorosissimo. Quando considero bem
as minhas culpas, todo me encho de horror,
e confusáo, por serem enormes e sem nu-
mero; e por isso nã,o posso deixar de conhe-
cer claramente e confessar que sâo poucos
e pequenos os males que padeço, e sem com-
paraçáo muito menores que o castigo que
por ellas tenho merecido : Justo sois, Se-

nhor, e rectissimo é o eosso juizo; e nã.o ha
senáo justiça e verdade em Vós, porque
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náo castigais injustamente aos que quando
nâ.o tinhamos ser, nos tirastes com o rrosso
poderosissimo braço do abyrsmo do nada, e
nos déstes misericordiosamente o ser, que
gozamos ; e de ois que pornossos pecca dos
nos perdemos, por vossa summa bondade
e clemencia inÍinita nos reparastes, e déstes
a vida á custa do Sangue preciosissirno, que
prodigamente derrarnastes por nosso amor.

II. Bem sei, e com toda a certeza conheço,
que esta nossa vida náo depende de acasos,
Rern está sujeita aos sempre varios, iucer-
tos e inconstantes movimentos da Íortuna,
senáo que é governada pela inscrutavel e
ineffavel Providencia, corn que ordenais ,

d.ispondes e regeis todas as cousas, por
minimas que s áo ; conro o tnover-se a fo-
lha de uma aryore, rnurchar-se urna flôr, e
levantar-se a impulso do vento o pó da
terra, porque de tudo e de todos tendes
cuidado; mas com muito maior especiali-
dade, dos que estribaram toda a sua espe-
rança na vossa misericordia. Portanto , ó
.Iuiz justissimo, humildemente vos supplico,
que me náo castigueis, como merecem as
ruinhas maldades, senã.o confórme a vossa
rnisericordia sem terrno, sem medida, sem
limite, que inÍinitarnente exeede, e é maior
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que todos os peccados do Mundo todo, por
mais enormes e execrandos que posáo ser.
\rós, Senhor, que dais e permittis exterior-
rnente os trabalhos e afflicções, dai-me as
forças interiores para as tolerar ; armai-me,
com o escudo impenetravel de uma paciencia

' invencivel, para que com nenhuma tribula- ,

çáo se perturbe, nem altere o meu espirito,
antes em perpetua paz esteja intimamente

- lingua de vos louvar. Tende, Senhor, mise-
ricordia de rnim; compadecei-vos de rninha

', fi'aqueza) e alentai-ffie , como vêdes, e sabeis,
qlle para a rninha alrna e corpo é necessa- ' :

rio. Tudo conheceis, tuclo podeis, Soberano
e Eterno Deus, {uê viveis, e reinais por toda
a eterni.dade.
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Oraçdo dettotissima ao B'illto de Deus.

f . Senhor meu Jnsus Christo, Filho de

Deus vivo, que estendestes na Cruz Yossas
sagradas lVláos, € bebestes o Calix amargo-
sissimo de vossa dolorosa Paixáo, pela uni-
versal e misericordiosa redempçáo de todos
os peccadores; eu com todos os affectos da
minha alma, humildemente vos supplico que
hoje me soccorrais, sustenteis e deis a máo.
Eis-me aqui, Senhor, eue como pobre vos
busco e me chego a Yós, {ue sois rico ;

como miseravel me valho do rnisericordioso
e compassivo ; náo volte, náo, privado e

destituido dos poderosos auxilios da vossa
graça, nem desprezado da vossa inÍinita mi-
sericordia. Com fome venho, náo me aparte
em jejum; e se antes que coma, suspiro, âo
menos concedei-me eue, depois de ter sus-
pirado, chegue a comer. Primeiro, e antes de
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tud.o, confesso contra mim a minha propria
maldade diante da vossa summa bondade e

soberana magniÍicencia, ó Josus dulcissirno !

Eis aqui tendes, Íienhor, o mais abomina-
vel, ingrato e vil pcccador; porque havendo

eu sido concebido e nascido em peccado, ê

tendo-me Vós lavado e santiÍicado, €ü de-

pois cegamente me arrojei a commetter cul-
pas mais graYes e táo enormesT que com

ellas torpissimamente affeei de novo a mi-
nha alma. E' verdade que nasci em peccado,

mas peccado, que náo pude escusar; porém

depois, (oh que infelicidade a nrais larnenta-
vel !) porém depois, muito por minha vontade,
me enredei e revolvi em outros peccados

muito maiores e mais execrandos.
II. E Vós, Senhor, náo Yos esquecendo da

vossa misericord.ia, me tirastes cla casa de

meu pai e da conversaçáó dos peccadores,

e me chamastes á companhia de vossos ser-

vos ; daquelles, {ue cuidáo ern vos ter sem-

pre presente, andam pela estreita, mas real
estrada d,e perfeiçáo, habitam entre os Iirios
da castidade, e corrlYosco estáo assentaclos

no riquissimo tabernaculo de uma altissima
pobreza. Eu porérn, ingrato a tantos beneÍi-
cios, depois de ter entrado na Religiáo, te'
nho commettido rnuitos e gravissimos delic-
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tos, e quando devia emendar as culpas
passadas, só cuidei em accrescentar malda-
des sobre maldades. Estas sáo, Senhor, as
culpas e iniquidades conl que vos ultrajei
e deshonrei ; e ao mesrno ternpo torpemente
atl'eci e lastirnei a minha infeliz alma;
aquella alma que Yós creastes éL vossa
irnagenr e similhança; porque com a jactan-
cia, e outros males innumeraveis, a tenho
affligido, atropelado, destruido e despeda-
çado.

m. As minhas rnaldades, Senhor., andarn
sobre a minha cabeça, e corno carga muito
pezatla me opprimem e aÍfogam ; e se \'ós,
cte quern é proprio ser sempre rnisericordioso
c perdoar, me náo sustentais com a vossa
]Iáo poderosissirna, náo poderei deixar de
perder-De, e ir ao fundo sem rernedio. Parai
urn pouco, Deus e Senhor meu piedosis-
sirrro ! Yêde, e attendei, que o meu adver-
sario escaxnece, e faz zombaria de rnirn, e
insultando-me, üz : Deus o tem desampa-
rado, êu o perseguirei, e senr duvida o pren-
tlerei, porque náo tem quem das rninhas
rnã.os o possa livrar. E Yós, Senhor, até
cluando dissirnulareis ? \roltai, voltai vossos
rnisericorüosissimos olhos, livrai a minha
alma, e salvai-De, por vossa immensa pie-

http://www.obrascatolicas.com



DE SÀNCTO AGOSTINHO r99

dade ; corrlpadecei-vos tles te vosso, posto
que táo rebelde e ingrato íilho, que com
urn dolorosissimo parto déstes á. Luz, e náo
attendais tanto á, rninha grande maldade,
rlue vos esclueçais da vossa summa Bon-
dade. Qoe pai ha no Mundo tã"o cleshurnano,
que náo defenda e livre a seu íilho, quando
o vê ern algum aperto'l Ou que Íilho, que
náo seja castigado de seu pai com a vara
da correcçáo, mas sempre com piedade e
amor ?

I\r. Pois, ó Pai e Senhor meu piedosissimo,
por maior e mais aborninavel peccador que
eu seja, náo posso deixar de ser Íilho vosso,
porque me creastes e remistes; se pequei,
castigai-me e açoitai-me; e depois de casti-
gado, e emendado, entregai-rne a vosso
Filho. Porventura poderá a mái esquecer-se
do menino que sahio do seu ventre? E' certo
que náo; mas quando aconteça que ella se

esqueça, Vós, ó Pai amantisissimo, nunca já
mais vos esquecereis do vosso Íilho, porque
assimotendes promettido, e â vossapromessa
náo póde deixar de cumprir-se. Eis-me aqui,
que clamo, brado e dou gritos, e náo me ou-
vis; está atravessado de dôr o meu coraçáo,
e náo me consolais. Qre direi, ou que farei,
pobre e miseravel, e entre todos o mais neces-
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sitado; pois, estando sepultado na mais pro-
funda tristeza e amargura, Vós, SenhorT rne
despedis e lançais fóra da vossa divina pre-
sença?Ai de mim! de quanto e quam grande
bem, em quanto e quam grande mal vim a
cahir! Aonde ia ? onde parei? onde estou?
onde náo estou ? por quem suspirava? por
quem suspiro ? Busquei os bens, e que
achei senáo confusões que rne perturbarn ?

Estou morrendo, e Jesus náo está cornigo;
oh que dôr ! oh que angustia ! oh gue agonia !

Por certo, que muito melhor me fôra o náo
ter sido, que estar sem Jesus; melhor é nã.o
viver que viver sem a vida.

V. Ah Jesus meu dulcissimo ! Onde estão
as vossas antigas misericordias? Ha de clu-
rar para sempre a vossa ira? Ha de pernra-
necer perpetuamente o vcsso Íuror? Appla-
cai-vos, Senhor, e mitigai a vossa justissirna
indignaçã.o , e tende misericordia de minr.
Náo aparteis de mim o vosso divino Rosto,
pois para me livrar da morte, e dar miseri-
cordiosamente a vida, náo o desviastes dos
que vos escarneceram, cuspir&D, atormenta
ram, e pregaram em uma Cruz. Eu, Senhor,
confesso, çlue pequei, e que por atrevido, in-
grato e sacrilego, milhares de vezes mercço
ser condcrnnaclo. E', scm duvida, eue náo
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posso fazer penitencia, que seja satisfaçáo
condigna das offensas com que ultrajei a

vossa soberana e diviua Magestade; nlas
tambem é certo que a vossa Misericordia
vence inÍinitamente todas as minhas culpas
e maldades. Portanto vos supplico, ó cle-
mentissirno Jesus, {ue nã.o escret'ais contra
mim as amarguras dos n).ous peccados, nern

entreis ern juizo coln vosso servo ; mas clue,

confórnle a rnultidáo de vossas misericordias,
desfaçais e apagueis as minhas execrandas

iniquidades. Ai de mirn ! cluanclo chegará

aquelle dia entre todos o mais terrivel, for-
midavel e medonho? Aquelle clia do vosso

Juizo; dia, em que se háo de abrir e Pa-
tentear os livros das consciencias, e se dirá
de mirn : eis aqui este homern, e eis aqui as

suas obras.? Que farei en[áo, Senhor, vendo-
me em tal trance, em tanto apcrto e horrivel
confusáo, quando os Céos háo de ser teste-
munhas da rninha impiedade, e & terra se le-
vantará contra mirn? Oh como calarei, e
emmudecerei, sem ter uma só palavra, que

possa responder; antes conr a calleça baixa
estarei como réo, confuso e tremendo diante
de Vós, Juiz supremo, rectissimo e inexora-
vel !

VI. Ai de mim, sumnlamente infeliz e mi-
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seravel ! que direi? Clamarei a Yós, Senhor,
porque o calar me atormenta e consome;
mas por mais que clame, náo cessará a mi-
nha dôr : e se calar, serei interior.mente
atormentado da mais cruel e estranha amar-
gura. Chora, alma minha, chora como triste
e lastimada viuva, que perdeo o esposo,
(Iue ternamente amava, com o qual na sua
tenra idacle se tinha desposado : pranteia,
lamenta, e derrama sentidas lagrimas acom-
panhadas cte tristes ais, gemiclos inconsora-
veis, e lastimosos soluços, porque no maior
desamparo te deves certamente considerar.,
quando sentes que Jesus Christo teu esposo
te deixou e desarnparou. Oh ira e furor de
f)eus omnipotente ! náo venhas sobre mirn
com a furia e impeto, a clue te provocam as
rninhas maldades; nâo descarregues nestc
rniseravel os fagellos, que te rnetteran nas
máos os excessos da minha mais barltara in-
gratidáo, sempre rebelde e obstinacla : Ilor-
-que nã.o caberás em mim, nem em mim ha
tantas forças que te possam tolerar. Miseri-
cordia, clementissimo Jesus ! misericorclia
vos peÇo, rógo e supplico, para que náo caia
em tal desgraça, que venha a desesperar, se-
náo que esperando respire; pois se eu tenho
commettido tantas iniquidades, que por ellas

http://www.obrascatolicas.com



I)E SANCTO ÂGOSTINHO 2O3

pocleis justissirnamente conclemrar-me ; Y«is,
ó Pai misericordiosissimo, nâ.o perdestes,
nem podeis perder a bondatle imrnensa, com
que costumais salvar ainda aos nraiores e

mais rebeldes peccadores, se verdadeiramente
arrependidos se entregam de todo nos braços
da vossa infinita Clernencia.

VII. E' verdade, Senhor, como creio Íirmis-
simamente, que Vós náo cluereis a morte do
peccador, nem folgais corn a percliçáo eterna
dos que moruem; antes para que os mortos
vivessern, morrestes Vós, c a vossa morte
matou a morte dos peccadores. Pois se, rnor-
rendo Vós, elles viveram; eu vos supplic,o,
([ue , vivendo Vós, náo morua eu. Lá desse alto
Emliyreo, dai-me a vossa onrnipotentc Máo,
e livrai-me do poder de meus inimigos, para
que se náo gozem do meu mal; e saltanclo
de prazer, dando vaias, e applaudinclo o
triumpho, digáo insolentcs : já o vencemos,
já o ternos seguro, já o devorámos e enguli-
mos. Quem poderá, ó Bom Jesus, desconÍiar
da vossa Misericordia, pois quando eramos
vossos inimigos, nos remistes com o vosso
Sangue preciosissimo, e nos reconciliaste,s
com Deus ? Defendido e amparado da sorn-
bra da vossa piedade, corro sem parar eul
vosso alcancê, € Íirmissimamente conÍio che-
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gar ao throno da vossa Gloria. Clamarei, ba-
terei, e chamarei, até clue vos digneis de me
ouvir, e usar comigo da vossa Misericordia
inÍinita; porque se nos chamastes e offere-
cestes o perdáo, &o tempo {ue, fugindo de

Vós, o rejeitavamos, e náo queriamos, como
agora, que o queremos! e buscando-vos ar-
rcpendidos, anciosamente o pedimos, será
possivel clue o náo alcancemos? Creio Íirme-
mente que náo; porque assim m'o persuadem
a vossa summa bondade, a vossa piedade
sem termo, e o amor excessi.vamente extre-
moso com que sempre nos amastes.

VIII. Náo vos lembreis, pois, Jesus dulcis=
simo, náo vos lembreis da vossa fustiça
para castigar ao peccador, lembrai-vos sim
da vossa misericordia para perdoar e rece-

ber a esta creatura toda vossa, que já arre-
pendida do passado vos busca, e promette a
emenda para o futuro. I\áo Yos lembreis
da vossa ira contra o delinquente, Iembrai'
vos sim da vossa piedade para soccomer ao

miseravel, que com sentidas lagrimas a im-
plora : esquecei-vos da soberba, que exaspe-
rou a vossa indignaçáo, e ponde esses olhos

clementissimos no desgraçado, que já se con-

sidera ditoso em procurar o asylo da vossa
Misericordia. Porque, que outra cousa é Je-
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sus, senã.o salvaclor? Pois, ó Jesus benignis-
sirno, por Vós rncsmo, pelo rlue \rós sois,
levantai-vos, e sahi em minrra defensa e soc-
corro, e dizei á minha ahna : eu sou a tua
salvaçáo e o teu protector. Muito presumo
e cspero ,lonsesuir, senhor, da vossa ineffa-
vel bondade; porque Vós mesmo me ensi_
nais e persuadis que vos busque, peça c
chame.

IX. Por isso, animado com esta vossa táo
amorosa e admiravel adrnoestaçã.o, p€Ço,
Irusco e clarno; c ja que \,ós mandais que
vos peÇa, dai-mc o que vos peço, e clevo
pcdir-vos ; pois me aconselhais que vos
busque, conceclei-me que 'rros ache; pois me
persuadis que chame, e clame sem cessar
á, vossa porta, e q*e a ella nunca deixe de
bater, nâo vos ctemoreis em m'a altrir, ou-
vi*do compacleciclo os mcus clamorcs. con-
flrmai e fortalecei ao fraco, recolhei e recu-
perai ao perdido, resuscitai e dai vida a
este morto. Dignai-vos de reger e reformar
todas as rninhas potencias e sentidos, tod.os
os meus pensamentos, palavras c oJrras em
vosso sancto beneplacito : para, que de hoje
em diante só a \'ós sirva, só a \rós anre, só
a Vós viva, e só a Yós todo e totalmente
me entregue. Bem sei, Senhor meu, que por-

t2
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que rne creastes, vos devo tudo o que tenho

e sou; e porque por mim vos fizestes hometn,

e paclecendo, e rnorrendo em uma Cruz nre

remistes com Yosso Sangue de preço e va-
lor inÍinito, vos devo mais que a mirn mes-

Do, se tnais tiver&, e tanto mais quanto vai
do que eu sou ao que Vós sois, {ue vos

déstes por mim. Eis aqui, Senhor, a rninha
pobreza: pois sou táo pobre que náo tenho
mais que a rnim mesmo, nem o que tenho
vos posso dar sem Yós : aceitai-me, pois,

recebei-me, e levai-me a Vós, para que,

aSsirn como Sou vosso, pgrque me creastes

e rernistes ; assim tambem o seja pela vossa

imitaçáo e amor. Qoc viveis e reinais por
tod.os os seculos dos seculos. Amen.
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Oraçd,o nzuito deçotct e util.

I. Senhor e Deus meu todo poderoso, que
sois Trino e Uno, que estais sempre em
todas as cousas, e fostes antes de todas, e
enr todas sempre sereis Deus, e por toda a
eternidade, digno de ser louvado; eu vos in-
voco com a humildade mais profunda, e de
todo meu coraçáo vos encomrncndo hoje e
em todo o tempo a minha alma e o rneu
corpo ; a rninha vista, o meu gosto, ouvido,
olfato e tacto; todos os meus pensamentos
e affectos, palavras, e obras; todos os meus
sentidos e potencias, interiores e exteriores;
o meu entendimento, a minha vontade e
rnemoria; a minha Íé e crença, e a minha
perseverança. Tudo ponho, Senhor, nas vos-
sas máos, para que o suardeis e clefenclais
de dia e de noite, a todas as horas e em
todos os nomentos. Eu vos suppli.co, ó
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Trindade beatissima, que me ouçais pelas
orações dos Patriarchas, pelas supplicas dos
Prophetas, pelos merecimentos dos Apcsto-
los, pela constancia dos Martyres, pela fé clos

Confessores, pela castidade das Virgens, e

pela intercessáo de todos os Santos, eue
desde o principio do Mundo vos agradar&il,
que rlre livreis, e cleÍ'endais de todo o nral,
de todo o escandalo e peccado mortal ; de
todas as ciladas, &ssaltos e encontros dcs
demonios, e de todos os meus inimigos
assim visiveis, como invisiveis.

il. Apartai de rnim a altivez e dureza do
entendimento, e augmentai a cumpuncçâ,o do
coraçáo ; destrui a soberlta, e creai ern tni-
nha alma a verdadeira humildade: dai lagri-
mas a rneus olhos, e abrandai nteu coraçã.6

táo elnpedernido e rebelcle. Dcl'endei-rlle,
Senhor, de todas as ernltuscadas e ataques
do inimigo, e conservai o meu espirito em
tudo confórme com a vossa sanctissima von-
tade. Ensinai-me a fazer sempre o que Vós
quereis, porque sois meu Deus e meu Se-

nhor. Dai-me um sentido perfeito e entendi-
nrento táo docil, que seja capaz de receiler
as influencias da vossa immensa benignidacle.
Concedei-me graça, para que vos peça uni-
camente o que gostais de ouvir, e me convem
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pedir. Dai-me táo copiosas e sentidas lagri-
mas, e affectos de tanta contriçáo e amor,
que possáo soltar as ataduras e ronlper as
prizões dos meus peccados.

UI. Ouvi-me, Senhor e Deus meu amabi-
lissimo, ouvi-rê, clara Luz dos meus olhos,
ouvi e attendei ás minhas supplicas, e
concedei-me compassivo o que vos peço. Se
me desprezais e lançais fóra de Vós, ai que
perdido estou ! Se olhais para mim com
olhos de pidedade, viverei : se ltuscais a mi-
nha justiça, ou virtude é, sem duvida, eue
a náo achareis, porque estou rnorto, e morto
de tanto ternpo, euê é intoleravel o Íedor
que sahe da minha corrupçâo. Se com mise-
ricordia me oihais, logo resuscitarei da
morte á, vida. Para muito longe de mim
apartai, quanto em mim aborreceis e vos
desagrada : inÍunü em minha alma o espi-
rito da castidade e continencia, para que
náo vos offenda em tudo que vos pedir :

tirai de rnim o que póde causar-me o menor
clamno, e dai-me o que só me póde ser util
e proveitoso : facilitai-me os remedios e me-
dicinas que possáo curar inteiranren[e as
minhas chagas, para que sem demóra as
applique com todo o cuidado. Dai-ffie, Se-
nhor, vosso sancto temor, compuncçáo de

L2.

http://www.obrascatolicas.com



2TO MEDITAÇÓES

coraçâo, humildade de entendimento, con-
sciencia pura, caridade fraternal, e que de

tal maneira pondere, conheça e chore as

rninhas maldades, que nunca seja curioso,
quê olhe para as faltas e defeitos alheios.

I\'. Perdoai á' rninha alrna peccadora as

minhas culpas, ê maldades ; perdoai os meus

dilectos e abominações. Visitai a este

enfermo, curai a este doente, sarai a este

tolhido, resuscitai a este morto ; dai-me um
coraçáo, que vos tenta, uma alma, que vos
ame, um sentido, Que vos entenda, ouYidos

que vos ouçáo, olhos que vos vejáo. Tende

misericorüa de mim, Deu s meu clementissi-
mc, tende misericordia de mim : c lá desse

altissimo throno de vossa suprema e divina
Magestade, ponde em mim os olhos com

rosto sereno e alegre, e com os raios de

\rosso immenso resplendor illustrai as trévas

do meu coraçáo, e concedei-me que saiba

distinguir entre o bem eo mal, e que o meu

entendimento esteja sempre a \rós attento

e applicado. Peço-vos, Senhor, que me per-

doeis todos os meus peccados, e que no

tempo da tribulaçáo, necessidade e angustia

me sejais Jrenigno, propicio e.be.nevolo'

V. Sancta e sempre purissima Yirgem

Maria, Mãi dignissima de meu senhor Jpsus
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Christo, e poder.osissima Advogada d.os pec-
cadorcs ; eu vos rógo que vos digneis inter-
cecler por mim na presença daquelle Senhor,
de quem merecestes ser Ternplo o mais
cligno. Sáo Miguel, Principe da celestial Mi-
licia, S. Gabriel, S. Raphael, e todos os
Córos dos Anjos e Archanjos, e mais Espi-
ritos bemaventurados : e Yós, Santos Patriar-
chas, Prophetas, Apostolos, Evangelistas,
Martyres, PontiÍices, Doutores, Confessores,
Sircerdotes, Levitas, Monges, \'irgens, Viu-
\-r).s, e todos os outros Justos e Sanctos de
Deus i por aquelle Senhor, ([ue vos escolheo,
a quem servistes e arnastes, e de cuja con-
templaçáo gozais, me atrevo a pedir-vos,
que vos digneis rogar ao mesmo Senhor por
mirn o mais indigno, e rniseravel peccador,
para que, por virtude das r-ossas supplicas,
orações, e merecimentos, mereça ser livre da
morte eterna e das garras de Satanás. Dai-
lne, piedosissimo Senhor, aquella vida, que
dura para sempre, por vossa bondade im-
mensa e inÍinita misericordia.

Yl. Concedei, Senhor meu, aos Sacerdotes
o vosso espirito, e aos Reis e Principes
graça, para que julguem justamente, admi-
nistrem com rectidáo a justiça, e conservem
os seus povos em paz e perpetua tranquil-
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lidad.e. Eu vos rógo, Senhor, Por toda a
Egreja Catholica ; por homens e mulheres ;

pó" Religiosos e Seculares ; por Ecclesiasti-
cos e Leigos i por todos os Governadores e

Ministros d.a Republica; e por todos os

Fieis que trabalham por vosso sancto amor.

Peço-vos, pois, que lhe deis graça', para (Iue

perseverem no bem começado. Concedei, ó

Rei da Gloria e Senhor meu, concedei ás

Yirgens castidade ; aos que estáo dedicados

ao vosso sancto serviço, continencia; aos ca-

casados, sarrctidade ; ás viuvas, e orpháos,
remedib; perdáo aos penitentes; amparo eos

pobres; soccorro aos necessitados ; aos dcs-

terrad.os, que voltem sem damno á patria;
aos peregrinos, Çlue se recolháo com prospe-

ridacle ás suas casas ; aos tristes, consolaçáo;
aos Íieis defunctos eterno descanço ; aos que

navegam, que cheguem ao porto desejado ;

aos prezos soltura ; aos captivos liberdade ;

aos perfeitos, que persevercrll na }ondade ;

aos bons e medianos na virtude, que náo

parem, mas que nella cresçáo e váo sempre

adiante ; aos máos e perversos, como eu

sou, que deixem o máo carninho, que os

Ieva á perdiÇáo, e que verdadeiramente arre-

pendidos sem demóra, se apartem do mal'
o' dulcissimo e misericordiosissimo senhor
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rneu, Jnsus Christo, verdadeiro Filho de Dous
vivo e Redernptor do Mundo, com a maior
conÍusáo, pejo e horror, confesso na vossa
soberana presença que entre todos os pec-
cadores, sou em tudo e por tudo o mais
miseravel, e por isso cligno cla maior con
paixáo.

VtrI. Com tudo, porém, humildemente vos
supplico que náo rne negueis a vossa mise-
ricordia, pois sois Senhor clementissimo,
que de todos piedosissimamente vos compa-
deceis. Oh Rei dos trleis, eue dais prazo de
vida aos peccaclores, para que se convertáo
e voltern a \rós ; dai-rne o desejo de viver
para seriarnente me emendar e corrigir ;

despertai em ruinha ahua um vivissimo
aÍIecto e vehernente ancia, coill que vos de-
seje, tema e busque : assisti-me, para que
ern tuclo cumpra sernpre a vossa sanctissirna
vontade, e sobre tudo, e rnais que tuclo, r.os
ame, ó hnmenso e Eterno Deus, eue em
todo tempo e lugar sois todo Trino e llno.
Portanto, ó Senhor e Pai tneu sanctissimo,
infinitamente glorioso e digno de ser adora-
do por seculos sem Íim ; humildemente vos
rógo que sejais servido por vossa summa
bondade cle Sovernar e dirigir com especial
providencia a todos aquelles que de mim se
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lembram nas suas orações, ou que nas mi-
nhas, posto que indignas, se têtn encornmen-
dado ; aos que comigo exercitararn alguma
obra de misericordia e caridade: eatodos
os meus parentes vivos e defuntos, para
que, assistidos sempre da vossa graça, con-
sigáo a eterna salvaçao.

Yru. Favorecei, Senhor piedosissimo, a

todos os meus amigos e tambem inimigos,
e a todos os Christáos que ainda viveur ; e

aos que já consumaram a carreira desta rnor-
tal vida, concedei misericordiosamente a glo-
ria de vos vêr e gozar por toda a eternidade.
Ponde os olhos da vossa miseric,ordia ern to-
dos os InÍiei.s, Scismaticos c flereges ; dis-
sipai e desfazei inteiramente, corn unr vivis-
simo raio da vossa luz, as trévas ctos erros
e ignorancias, eD que vivern sepultados, e

illustrai-os, para que conheçáo com. tanta
evidencia o caminho cta verdade, que o abra-
cem e sigáo, e por eIIe corráo sempre na
terra, que náo parem até chegar ao Céo. E
porque sois primeiro principio e ultirno Íim
de todas as cousas, ultimarnente vos suppli-
co que quando chegar o term«l e ultimo Íim
da minha vida, que sejais rucu piedoso Juiz
contra o maligno accusador e perpetuo de-
fensor contra as ciladas e combates do de-

a
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monio, nosso antigo inimigo; para que por
vossa summa bondade e clemencia inÍini-
tâ, mereça ser ad,rittido na bemaventurada
companhia tlos Anjos e todos os sanctos,
nesse vosso Paraiso cle deleites eternos,
onde vos louve, engradeÇâ, honre, adorc c
gloriÍique por todos os seculos. Amen.
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oraçd,o muito d,eçota da Paixão do senhor.

I. Senhor rncu Jnsus Christo, Redempçáo,

Misericordia e Salvaçáo minha; cu Yos lou-
vo, ad.oro e dou as Sraças, náo as que de-
vo, nem dignas da grandeza de vossos be-

neÍicios ; senáo indevotas, fracas e tibias, e

sem doçura e aÍIecto, {ue seria razã'o, e

taes como eu creatura vOSSa a tnais inutil,
ingrata e miseravel, vos posso offerecer.

Porém \rós. Senhor, esperança minha, vida
do meu coraçáo, virtudc e toda a fortaleza
do meu espirito, suppri por vossa miseri-
cordia o que náo posso executar por minha
fraqueza; e pela vossa altissima e suprema
dignidade, condigniÍicai a minha indignid'ade,
ennobrecei e honrai a minha vileza, porque

sois todo o meu bem e o fim glorioso de

todas as minhas intenções. Bern sei e cla-

ra,mentc conhcço c confesso que nã"o mereço
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amar-vos tanto quanto clevo; corntuclo po-
rém, desejo verdacleírarneute aurar-vos com
todas as minhas for'ças, e cumprir ern tuclo
e por tudo cour a rninha obrigaçã"o.

II. Yós, eue sois, Senhor, â Laz, que vita-
liza a minha alma, conheceis clararnente
todos os nreus desejos, e penetrais o mais
interior. do tneu coraçáo ; e se elle alguma
cousa deseja, que boa seja, é dorn gratuito,
que da vossa mâ.o recebo : se a inspiração,
que rne déstes, é ltoa, como sei que é,
pois é de vos amar, dai-me o que me fazeis
desejar e querer; conc,eclei-me graça para
que vos mereça amar tanto, quanto manclais
que vos alne. Eu vos rendo inÍinitas graças
e louvores eternos, por este táo singular
dorn, corn que a vossa liheralidade immensa
me tern enriquecido; e vos peço que náo
seja para mim esteril e sem fructo, pois m'o
cléstes gratuitamente por vossa livre vontade.
AperÍeiçoai o que tendes começedo, e com-
pletai por vossa surnma bondade, o Çlue , serr
eu o merecer,me tendes Íeito desejar. Inflam-
mai com o Íogo do vosso amor este rneu
frio e enregelaclo coraçáo, pois tudo quanto
desejo, quanto rógo e quanto medito da
grandeza dos vossos beneÍicios, unicamente
sc dirige & suppliciu,-vos, Ç[ue vos digneis

13
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accender todo o meu espirito em ardentes
chammas da vossa eterna caridade.

III. A vossa irnmensa bondade, Deus meu,

me creou; a vossa rnisericordia me puriÍicou
do peccado original ; a vossa paciencia inÍi-
tà, depois que recebi a graça do sancto Bap-
tismo, estando envolto em muitas maldades,
manchado e torpemente aÍI'eado com as

fcaldades de peccados sem numero, rle tem
até agora soffrido, sustentado e esperado.
Esperai, Senhor, euê me ernende; rnas eu
para emendar-me e fazer penitencia condigna
de tantas culpas, espero a inspiraçáo e Ía-

vor da vossa graça. Deus meu, Creador rneu'

e Pastor rneu, {ue tanto me tendes soffr'ido ;

eu tenho sêde, fome, e desejo de Yos servir
e amar i por Yós anciosamente suspiro, e do
mesmo rnodo que um menino orpháo que
percleo ao pai, eue docemente o anlaYa, sen-

tindo vivissimamente a sua ausencia, chora
e geme sem cessar, e na memoria o tem
sempre presente, e com o coraçáo ternamente
o abraça; assim tambem eu, náo cluanto de-

vo, mas quanto posso, me lembro da vossa
dolorosissima Paixáo, das bofetatas, açoites,
feridas e opprobrios, eu€ por mim pade-
cestes ; daquella ardentissima caridade corn
que morrestes para me dar vida; da pompa
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funeral com que Íostes sepultado ; da gloria
com que resuscitastes, e do glorioso triumpho
com que subistes aos Céos ; e conservando
irnpressos na memoria estes Mysterios, os
creio Íirmemente com fé viva e indubitavel :
choro as miserias e penaridades do meu des-
terro, só espero a consoraçã.o da vossa
vinda, e com os desejos mais vehementes
suspiro pela gloriosa contemplaçâo do vos-
so divino Rosto.

IV. Ai de mim ! porque náo pude vêr ao
soberano Rei da Gloria, e senhõr dos Anjos
humilhado e abatido cá" na terra entre os
homens para exaltar os mesmos homens
á' dignidade de Anjos. Ai ! que náo tive &
ventura de achar-me presente áquelle mais
funesto e horroroso espectaculõ, que vio
o Mundo, quando yós, ó Deus Etãrno, á
força de tormentos e agonias, expirastes na
Cruz, oÍfendido do peccador, pãr* que o
mesmo peccador, que vos offendeo, respi_
r&sse e vivesse. Ai triste, e desgraçado â"
mim ! pois náo mereci assistir á execuçáo de
táo admiravel e inestimaver Mysterio, para
Íicar attonito e penetrado de pasrrfo, assom-
bro e confusâ.o, venclo morrer a Deus no
patibulo mais vil e affrontoso. porém já que
nâ.o logrei esta clita, porque, ó alma minÀa,
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náo esüírs traspassacla da rnais aguda e viva
c[ôr, quando te lembras e ponderas que

foi cruelmente aberto com uma lança o sa-

cratissirno Lado de teu Redemptor, seus pés

e máos oregadas com duros cravos em uma

Cruz, e que de todos os metnbros de seu

virginal e sacrosanto Corpo corria em rios
o sangue para tua salvaçáo.

V. Corrro náo estás cheia da mais triste
amargura, quand.o tens presente na memOria

qle a teu senhor só deráo sal e vinagre por
unico refrigerio da ardentissima sêde, que

o abrazaya.? ComO te náo compadeces Sum-

mamente lastimada daquella purissima Vir-
gem Mái sua dignissima, e Senhora tua
muito soberana, podcrosa e amante ? O'

senhora minha piedosissima e amabilissi-
ma ! Que fontes cle lagrirnas as rnais sentidas

náo correram de vossos castissimos olhos,

impellidas á. violencia da mais aguda dôr,

quanto vistes vosso unico, dilectissimo e

innocentissimo F ilho prezo e atado com

apertadas cordas, açoutado com a tnais des-

hurnana e barbara crueldade, e pregado em

uina Cruz com fereza inaudita e t),rannia

nunca vista ? Que prantos os rnais enterne-
neciclos nã.o seriáo os vossos, quando tives-
tes á, vista o mesuro Deus e Senhor, Filho
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vosso, estendido e d.esconjuntado á força
de tormentos naquelle affro.toso Madeiro;
tratado, como se fôra a mais vil e abomi-
navel creaturâ, o supremo Creador de todas ?

Que soluços, ais e gemidos os mais lasti-
mosos nâ.o despediria vosso peito magoadis-
simo, quando, pondo os olhos naquella pu-
rissima carne, que sahio de vossas virginaes
entranhas, a observastes tâ,o affligicta e mal-
tratada dos peccadores, que como féras as
mais krravas e crueis a despedaçaranl ? eue
angustia a mais sensivel ? Qoe pena a mais
intoleravel náo padecestes, quando ouvistes,
que vos dizia por ultima despedida : Mulher,
eis-aqui teu filho ; e fallando com o Disci-
pulo, lhe dis se : Eis-aqui tua Mde. palavras,
em que, por soberana disposiçáo do Altissi-
ffio, vistes trocadas as sortes com tanta
differença e desigualdade, {ue se vos deo o
Discipulo pelo Mestre, e em lugar do Senhor
o servo; as quaes como se foram a mais
aguda e penetrante espada, atravessaram o
vosso táo vivamente ferido e angustiado
coraçáo ?

VI. Oh que venturoso seria €u, sê com
aquelle piedoso varáo Joseph de Arimathéa
tivera descido da Cruz aquelle sagrado Cor-
po de meu Deus e Redemptor defunto, e

13.
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táo desÍiguraclo com feridas, nódoas, ê piza-
d.uras, que náo se divisava nelle sombra do

que Íbi, e apenas se descobria similhança
de hornem; e ungindo-o com preciosos aro-
mas o collocára no Sepulcro, ou ao menos

nre achára presente ao seu enterro, e náo fal-
tára em concorrer conr algum serviço em ob-
sequio de meu senhor ! Oxalá que eu me hou-
vera achado nil colrrpanhia daquellas bem-
aventuradas Mulheres que entre os mortos
o buscavaln vivo ! Oh se a mesma visáo d.os

Arjos, que as fez tremer, me enchera de pa-
vor I Oh se em meus ouvidos soasse tambenr
a nova felicissima da sua Resurreiçáo 8lo-

osa ! nova da minha rnaior consolaçáo, no-
va táo desejada, táo appetecida e tãto espe-

rada ! Por certo que seria incomparavel a

nrinha íelicidade, se merecêra ter ouvido da
bocca do celestial Embaixaclor aquellas sua-
vissimas palavras, com que as animou e

consolou : lYao tJtteirais tenter ; buscais a Je-

sr.s crttcilÍicado ? jd resuscitott; rtiio estcí

ac1ui. Benignissimo, Dulcissirno e Serenis-
simo Senhor ! Quanclo rne recompensaleis o

que perdi, em náo ter visto acluella rnaravi-
Ihosa incorrupçao d.e vossa Carne gloriosis-
sima; de nã,o ter dado castissimos osculos
naquellas Chagas e aberturas dos cravos;

-
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em náo ter derramado copiosas Iagrimas de
gozo sobre todas as nódoas, pizaduras e
chagas do vosso sanctissimo corpo ? oh acl-
miravel, ineffavel e incomparavel ! quando
me consolareis ? euando poreis termo á,
minha dôr, que certamente náo acabará, em-
quanto dure esta minha táo penosa e dila-
tada peregrinaçáo ?

VII. Ai de mim, Senhor dulcisissimo e
amabilissimo ! Ai da minha arma táo angus-
tiada e afflicta ! Que direi, ó consolador di-
vino, quando considero que de mim vos
apartastes, sem rre dar as ultimas despe-
didas? Ao tempo que subindo aos Céos,
lançastes a bençáo a vossos Discipulos, eu
náo estive presente; quando com as máos
levantadas, fostes recebido da nuvem que
vos encoJrrio, e cntrastes triumprrante no céo,
eu tambem o nâo vi. os Arjos prometteram
que havieis de tornar a vir, e eu o náo ouvi.
Que clirei? clue farei? aonde irei? aonde bus-
carei ao meu amado ? quando o acharei? a
quem rogarei que m'o descubra ? euem lhe
dirá que desrnaio e desfalleço de arnor?
Desarnparou tocla a alegria o meu coraçáo,
e tod.o o meu prazer se trocou em triste pran-
to; desfallecem o meu corpo e a minha aI-
râ, porque Deus do meu coração é toda a

13..
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minha gloria e herança, e o será eterna-

rnente; por isso a mintra alma náo adrnitte

eonsolaçáo, reln a póde ter, senáo em Vós'

doçura minha ineÍIaveMogo, que cousit

póde haver, assim no céo, coluo ni} terra,

qo" eu d.eseje senáo a vós'? A \rós cluero, a

ÍOt espero, a Vós husco, a Vós aspiro; por

\rós, e só por Vós suspiro, e respiro : a Vós

diz tod.o o meu espirito : Bustluei, Senhorra

eoSScL cliçina lTace ; eosso divino Rosto busca-

rei, rtão aparteis cle mim os írossos dívinos

Olhos miserícordiosíssimos'
vru. Benignissimo Anante dos homens, eln

Vós acham remeclio os necessitados, soccorro

os pobres, e amparo os orpháos; porquc,

.o.r- Pai aulorosissirno, a todos ajudais e

protegcis. Já que sois Advogado nleu podc-

rosissiror amparai-rne, e tende nrisericordia

cLe rnim, rlue sou olpháo desanrparaclo, e

sem pai; e como viuva, que pcrdeo o es-

poso e amparo, se lamenta a nrinha alnra

na vossa triste ausencia. Vêde e attendei ás

lagrimas da minha desconsolada viuvez e

o"plrundade, as quaes vos offereço e offere-

cerei ern continuaclo e perenne pranto, até

que volteis e torneis a vir para mim. Eia,

§enhor, eia, clai-vos pressa, vinde iá, e appa-

recei-me e Íicarei inteiramente consolado :

http://www.obrascatolicas.com



DE SÀNCTO AGOSTINIIO

Voltai-vos para mim, mostrai-me vosso di-
vino Rosto, e cumprir- se-ha o meu desejo.
Nlostrai-me a vossa Gloria, e será o meu
gosto perfeito e consummado; porque a
nrinha alma tem sêde ardentissima, sêde de
vos \,êr, e o meu corpo anciosarnente vos
deseja; e todo o meu espirito muito sequioso
corre á Fonte das aguas vivas, e bradando,
diz com o vosso Rei Propheta : Quando che-
garei e app&recerei no, presença de nrcu
Senhor ?

IX. Quando vireis, suevissimo Consolaclor
rneu? Para quando vos esperarei? Oh se te-
nho de lograr algum dia o gosto, que tanto
appeteço ! Oh se tenho de saciar-me daquel-
la Gloria, cuja fome rne Íâtiga ! Oh se tenho
dc refazer-me com alrunclancia, e deixar que
inteiramente me possua aquelle arorniltico e
suavissimo licor, pelo qual anciosamente
suspiro ! Oh se naquelle rio d,e purissirnos
deleites chegarei a matar a sêde que tanto
padego ! Entretanto, Senhor, sejã"o as lagri-
mas o meu páo e sustento, assim de dia
como de noite, até que amanheça acluelle
dia felicissimo, ern que se diga á minha al-
ma : Eis aqui o teu Deus e Senhor; até que
ella ouça : Eis aqui o teu Esposo. Ernquan-
to, porém, náo chega esta hora táo desejada,

zz5
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apascentai-me, Senhor, com os meus solu-

ços, lagrirnas e gemidos; e recreai-me corn
as rninhas dôres e penalidades. Porquanto
talvez virá o meu Redemptor, porque é sum-
mamente bom : nem tardará, porque é ex-
cessivamente piedoso. A elle seja clada toda
a gloria por todos os seculos dos seculos.
Amen.
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