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APPROVACAO.
a
DO EMm0 Rm0 CARDEAL PATRIARCHA DE LISBOA.
e

1°, Cardeal Presbytero da santa Igreja
ro m a u a , do tilulo dc Santa Maria supra Minervam,
P atriarcha de L isboa,
A todos os Nossos amados subditos s a u d e , paz e
bencao em Jesu-C hristo, Nosso Senhor e Salvador.
Fazemos saber que o Reverendo P adre Jose'-Ignacio R oquette, Presbytero natural d’esle P atriarchado,
mas residente em P a riz , Nos dirigio um sen m anuscripto, intitulado Manual de E loquencia sagrada para
uso dos Seminarios e dos Ecclesiasticos que comecao
a exercer o ministerio do pulpito, pedindo-N os q u e ,
achando-o Nos digno e u til, consentissemos que elle
Nos fosse dedicado, e publicado com a nossa approvacao : E tendo Nos lido attentam ente a dita obra, e
reconhecido com viva satisfacao que nella se expoem,
com exactidao e piedoso zelo, as doutrinas ortho
doxas, e os luminosos principios e regras mais conve
nientes para preparar e form ar o O rador sa g rad o ; e
guial-o no digno e fructuoso desempenho de sua missao
d iv in a , em todos os generos de Eloquencia sagrada ;
' pprovamos a m esm ao b ra, Concedemos licenca para
G uilherme
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Nos ser dedicada c publicada com esta Nossa Approv a c a o , e a Adoptamos para uso do Nosso S em inario;
e a Recommendamos a todos os Ecclesiasticos encarregados de ensinar e pregar a Divina P alavra nas
differentes Igrejas de Nossa Jurisdiccao.
Dada nesta Nossa R esidenda de Sao Vicente dc
fo ra , sob Nosso Signal e Sello, aos 14 d ’Abril dc
'1 8 5 7 .
Lugar do Sello.
G . , C audeal P atiuarciia .
1K Jose de Sousa Ferreira Guimaraes,
servindo de Secretario.
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Ao E m"10 e Rm0 S e n h o r

DOM GUILHERME 1°,
CARDEAL PRESBYTERO

D A S A N T A I G R E J A R O IIA N A ,
do titulo de Santa Maria
SU P R A M IN E R V A M ,

PATRIARCHA DE LISBOA.

E m '"0 e

Rm0 S e n iio r ,

Por todas as razoes, devia o Manual de Eloquencia
sagrada ser dedicado a V. E m \
Trata elle da palavra de D eos; era pois um dever
para seu autor pol-o debaixo dos auspicios do primeiro
Prelado da Igreja lusitana, a qaem e confiado o sagrado
deposito dos Oraculos divinos, e que por seu zelo e sabedoria d5 grande lustre i virtude e 4 Rcligiao.
E particularm ente destinado aos alumnos do Semi
nario patriarchal, que V. Ema teve a gloria de fundar,
e onde deseja se formem os ministros do sanctuario que
hao de distribuir aos povos o pao da palavra de vida, de
que Y. Em" d o verdadeiro dispensador. A V. Ema perlence pois examin41-o, e revestil-o de sua autoridade
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pastoral, se ju lg ar que preenche o fim a que 6 destinado.
Grande lionra fez V. Ema a um humilde ministro da
palavra santa, encarregando-o de compor esle Manual
com o fim de promover o estudo da eloquencia sagrada
c inspirar aos alumnos de seu Seminario o verdadeiro
espirito da pr6gacao evangelica, facilitando-lhes algumas regras e couselhos uleis para desempenharem com
fructo seu santo ministerio. Pondo-o pois aos ptis de
V. Em*, a quem na verdade perlence, nao fago mais que
pagar uma divida de justica.
l)igne-se V. Em* acceitil-o benignamente como uma
prova do grande desejo que me acompanha de ver prosperar entre nos o ensino ecclesiastico, e como um lestemunho patente do profundo e agradecido respeito com
que tenho a honra de ser,
Emmo e R™ Senhor,

De V. Ema,

Obedientissimo servo e menor Capellao,

J ose-I gnacio ROQUETTE,
Presbytero.
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PROLOGO

Entre as excellentes obras que cxistem acerca da eloquen
da sagrada, e que attentamente consultants, unia sd nos pareceo dever servir de modelo ao opusculo que damos a luz com
o titulo de Mancal de eioqiencu sagrada.
Nolamos que seus aulores tiverao mais em vista guiar e
aperfeicoar os pregadores ja formados, do que iniciar os alum
nos do sanctuario no conhecimento da arte da pregacao evangelica. Sd o 1“ Bcllefroid, professor de eloquencia sagrada no
seminario de Liege, se propoz um fim diverso, que d’elle adoptarnos, e eremos ser o mais util nas circumstancias em que
escrevemos, e que varnos a expender.
Proposemo-nos, em primeiro lugar, neste Manual ajudar os
alumnos dos seminarios que, havendo terminado as humanidades, precisao que lhes ensinem a applicar ao discurso sagrado as regras geraes da rhetorica, e que os preparem para
preencher um dever de que dependera pariicularmente um
dia a salvacao das almas conliadas a seu cuidado.
Desejamos, em segundo lugar, ser uteis aos ecclesiasticos
ainda mocos, q u e, nao tendo tido occasiao de adquirir suffi
ciente uocao da rhetorica sagrada, sao com tudo obrigados a
annunciar a palavra de Deos, e a supprir por si mesmos os csludos que lhes faltao.
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Parccco-nos que tanto estes conio aquelles poderiao tirar
proveito d’um Manual de eloquencia sagrada q u e, simples,
claro, methodico, abragasse um plano assas vasto para que uao
lhe faltasse nada essencial, e ao mesmo tempo bastantc resu
mi do para que nao excedesse os limites d’um compendio elementar. Tai e o livro que nos proposemos compor e a que de
mos, com preferencia, o titulo de Manual, porque deve andar,
por muito tempo, nas maos dos que se preparao para o minis
terio do pulpito.
Antes de cxpor as regras do discurso sagrado, offerecemos
algumas consideracoes, d’uma ordem mais elevada, aos alumnos
do sanctuario, para lhes inspirar uma alta idea do augusto mi
nisterio a que se destinao. Julgamos dever comecar por dcspertar nelles as ideas da fe acerca da nalureza da missao que
lhes ha de ser confiada; d’onde resulta que este opusculo se
divide naturalmente em duas partes.
Na primeira, consideramos a pessoa do orador sagrado; o que
* elle e , as qualidades que deve te r ; o que explicamos em dous
livros.
Para fazer comprehendcr o que e o orador sagrado, para dar
uma idea exacta de seu ministerio, recordamos, no primeiro
livro, tudo que nossa santa religiao nos ensina acerca da palavra divina, cujo dispensador e , pois d’ella lhe vem o que em
seu caracter de pregador ha grande, nobrc, sublime, augusto.
Mas este nobre caracter de ministro da divina palavra deve
ser sustentado por qualidades naturaes ou adquiridas, talentos,
conhecimentos, virtudes : tal e o objecto do segundo livro;
nelle tratamos de cada uma d’estas (rez cousas com a extensao
proporcionada a sua imporlancia.
Na segunda parte, exposemos as regras do discurso sagrado,
resumindo tudo o que nos parecco mais solido, ulil e pratico:
1“ relativamente ao discurso sagrado em g era l; 2° em quanto
aos differentes generos de discurso sagrado; 3° respectivamente
a accao que conveni ao discurso sagrado. Divide-''" thv® a sc-
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gunda parte cm trcz livros, nos quaes procuramus guiar o pregador evangelico desd’a escolha do assumpto ate a elocucao no
pulpito. Usamos, quanto nos foi possivel, de clareza e methodo,
na cxposicao dos preceitos e conselhos que demos aos pregadores para bcm desempenharem o seu santo ministerio.
Autorizamos a maior parte das regras com alguns cxemplos
tirados dos sermocs do Pe Vieira, e indicamos muitos outros
para maior utilidade dos ecclesiasticos que desejarem adquirir
o verdadeiro conhecimento da lingua oratoria, de que aquelle
pregador insigne era sabio mestre.
Praza ao ceo que este compendio possa aplanar algumas
das difficuldades que muitas vezes embaracao e desanimao
mancebos alias dotados de merito e boa vontade, q u e, destinados pela Providencia a produzir muito fructo no ministerio do
pulpito, se deixao intimidar pela idea do trabalho que pede
a composicao d’um discurso e da difficuldade de bem o pronunciar cm publico!
Por felizes nos darcmos se d’esle modo podermos scr uteis
a preciosa juventude sobre a qual repousa o porvir da religiao,
e assim contribuir d’algum modo para os abundantes fructos
d’um ministerio do qual em grande parte dependem a f e , a
salvagao das almas, e a felicidade do mundo.
Pariz, 15 de Junlw de 1857.
J.-l. ROQUET TE.
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M ANUAL
DE

ELO Q UENCIA SAGRADA.
PRIMEIRA PARTE.
DO ORADOR SAGRADO.

L IV R O PRIMEIRO.
O qnc c o O rador sagrado.

0 orador sagrado e o ministro, o dispensador da palavra
de Deos. £ o embaixador que o soberano Senhor envia aos
homens para lhes manifestar sua vontade e os guiar ao
flm para que os criou. E o depositario daquella missao
que Deos Padre deo a seu divino Filho, quando o enviou a
terra, e que este divino Filho legou depois aos ministros
de seu Evangelho (1).
Taes sao as grandes ideas que o orador sagrado deve
primeiro que tudo formar de seu sublime ministerio. Para
as presentar em toda sua lu z, e mostrar quao nobre e elevado e o caracter do pregador evangelico, consideraremos
(1)
«Pro Christo legatione fungimur, tanquam Deoexhortante per nos»
(II, Cor., v , 20).
1
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em primeiro lugar o que distingue o orador sagrado do
proiano; depois quanto e augusta a palavra cujo ministro
e o pregador, e finalmente qual e a forca e a virtude d ’esla
divina palavra.

CAPITULO PRIMEIRO.
O q u o d i s t in g u e o O r a d o r s a g r a d o d o p ro fa n o .

Encontrao - se os dous oradores no alvo a que tendem ,
nos meios que empregao e na marcha que seguem. 0 alvo
immediato que ambos se propoem, e persuadir; os meios
geraes que empregao, sao ganhar a conflanca pela expressao dos costumes, a circumspeccao e o decoro, illustrar
a intelligencia, commover a sensibilidade, para penetrar
ate ii vontade, e fazer com que ella ame e abrace a verdade. Finalmente, seguem ambos a mesma marcha, e submettem-se aquellas leis da arte de bem fallar que a reflexao
bebeo em a natureza e que a experiencia tem aperfeigoado.
A eloquencia sagrada e a eloquenda profana empregarao pois a mesma arte para conseguir o mesmo 11m; porem que differenga entre uma e o u tra! Que superioridade
da primeira sobre a segunda! Resulta esta superioridade :
Em primeiro lugar da natureza das materias que sao de
sua algada: os mysterios sublimes da religiao e as impor
tantes questoes de que depende a felicidade eterna ou a
desgraca sem fim dos ouvintes! Uma das consequencias
d’isto e que nenbum outro genero e tao favoravel a elo
quencia, nenhum tao proprio para satisfazer todas as faculdades do homem. Trata-se por ventura de allumiar o
entendimento ? A eloquencia sagrada communica ao homem
o conhecimento das verdades as mais elevadas, as mais cer
tas e as mais essenciaes; revela-lhe a existencia d’um Deos
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creador, redemptor, remunerador; ensina-lhe qual e sua
nobre origem , qual seu elevado destino; dirige-o no cumprimento de sens deveres, e guia seus passos para o feliz
termo de sua peregrin acao na terra. Trata-se por acaso de
confiar a memoria grandes e preciosas recordagoes, ou de
presentar a imaginagao paineis proprios a commovel-a vivamente ? Nenhuma eloquencia pode offerecer a lembranca
do genero humano cousa alguma comparavel aos grandes
successos que enchem a historia da religiao, a esses memoraveis feitos que se achao enlacados com a creacao, a
redempcao e os destinos eternos do homem. Alem de que,
havera por ventura cousa alguma mais propria para inflammar a imaginagao que essas vivas imagens, essas admiraveis pinturas que com tanta profusao offerecem os livros santos ao ministro da divina palavra? Pelo que toca a
arte de fallar as paixoes e de exaltar a sensibilidade, ahi
e o triumpho da eloquencia sagrada. Da-se por satisfeila a
eloquencia judiciaria quando consegue despertar na alma
dos juizes a compaixao ou a indignagao; nao assim a elo
quencia sagrada, ella dirige-se a todas as paixoes: amor,
odio; temor, esperanga; desejo, aversao. Todas entendem
sua linguagem; todas se deixao seduzir de seus attractivos,
porque ella faz valer importantes consideragoes que tocao
nos mais graves interesses do homem, a salvagao, o ceo,
a eternidade.
Em segundo lugar (resulta esta superioridade) das di
versas circumstandas em que falla o orador sagrado : e
num recinto consagrado pela religiao, cheio da gloria do
Altissimo, reservado ao seu culto e As mais augustas cere
monias; em presenga dos sagrados altares, entre tantos
objectos proprios a commover o anim o; muitas vezes, ate
no meio do augusto sacrificio da lei nova, que se interrompe para deixar ouvir sua palavra. O orador mesmo e
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revesiido d’um caracier augusto : e sacerdote ou pontifice;
as maos que estende ao povo tocarao naquelle mesmo dia o
corpo sacrosanto de Jesu-Christo, e seus labios se molMrao
de seu precioso sangue. Ouve a multidao com religioso
silencio; e nao como os ouvintes ordinarios que ouvem
um orador profano cujas opinioes lhes e permittido adoptar
ou rejeitar, porem como discipulos que ouvem um mestre
e um doutor que tem autoridade para os instruir, e cuja
doutrina e documentos sao obrigados a seguir e respeitar;
o unico auditorio em nossos tempos modernos, onde se
achao regularmente reunidas e misturadas em um mesmo
recinto e em torno do mesmo orador, todas as classes e
todas as condigoes; e onde possa por conseguinte fazer-se
ouvir a eloquenda popular, a mais elevada e a mais verdadeira de todas as eloquendas.
Em terceiro lugar e sobretudo (resulta esta superioridade), de que a palavra do pregador e verdadeiramente a
palavra de Deos. Pro Christo legatione fungimur, tanquam Deo exhortante per nos. Esta e a differenca esseucial, que levamos especialmente em vista, e a que mais im
porta ao ouvinte e ao pregador nunca esquecer.
Ao ouvinte, porque se elle perde de vista o caracter divino d’esta palavra santa, se a confunde com a palavra do
homem, nao duvidara fazer-se juiz e critical1 a palavra
divina, fazendo por este modo grande injuria a Deos, e a si
mesmo mui grave prejuizo.
Alem de se mostrar ingrato para com Deos q u e, pela
pregagao evangelica, lhe liberalizou o dom da fe e os
meios de salvar-se, torna a palavra de Deos, nao so inutil,
mas ate prejudicial (1). Assim foi que se perderao os Judeos nao querendo receber a palavra de Jesu-Christo como
(1) «Verbum meum .. non revertetur ad me vacuum» (Is., 55, 11).
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palavra de Deos (1); e d’ahi os terriveis castigos que vierao
sobre elles (2).
Ao orador, porque nada ha mais capaz de inflammar o
zelo do que se prepara a entrar um dia na carreira da pregagao do que a idea das nobres funcgoes que deve preencher como enviado do Altissimo e dispensador de sua santa
palavra. Elle comprehenderit quao estreitamenle se deve
unir a Deos pela piedade Christa para vir a ser seu digna
ministro, seu embaixador e seu interprete. Procurari outro sim formar-se em todas as sciencias, adquirir todos os
conhecimentos que podem um dia fazer acolher mais favoravelmente seu ministerio e tornal-o a elle mesmo um
instrumento mais util nas maos de Deos.
Esta mesma idea dara ao orador grande forga e firmeza
no exercicio de seu santo ministerio. Lembrar-se-ha que
falla em nome do Rei dos reis, do Deos de todas as scien
cias ; nao temera nem os sabios do seculo, nem os poderosos da terra (3).
Fortalecido com a proteccao d’aquelle em cujo nome
falla, nio se deixara possuir d’uma perigosa pusilanimidade, e sabera applicar a si mesmo as palavras do Senhor
a Moises, quando se excusa de preencher a missao que lhe
confiava (4).1
(1) «Nonne hic est filius fabri ? Nonne m ater ejus dicitur M aria... et
scandalizabantur in eo» {Math., 13). — «Nonne hic est Jesu s, filius
Joseph cujus nos novimus patrem et matrem ? » (Joan., 6 , 42).
(2) «Tolerabilius erit terrae Sodomorum et Gomorrlueorum in die ju d i
cii» (Math., 1 0 , 15).
(3) «Non formides a facie eorum ; nec enim timere te faciam vultum
eorum» (Jerem., 1, 17).
(4) «Non sum eloquens, dizia Moises, ab heri et nudius tertius. —
Quis fecit os hominis? Ilie responde Deos, aut quis fabricatus est m u
tum et .surdum... Nonne ego? Perge igitur et ego ero in ore tuo doceboque te quid loqueris» (Exod., 4, 12).
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Pora toda sua confianca naquelle que o envia, e ensinara a santa doutrina coni aquelle tom de autoridade que
tomava seu divino Mestre (1) quando pregava as turbas.
Finalmente, o pensamento do augusto ministerio que
preenche Ilie inspirara um grande respeito a palavra santa
que annuncia, e uma grande pureza de intengao. Nao se
deixara levar dos louvores dos homens nem buscara seus
applausos, mas esqueeer-se-ha de si mesmo para so se
lembrar da salvacao das almas e da gloria daquelle cujo
ministro e. Obrando assim, pode contar com uma assis
tenda especial da graca, e por conseguinle com o feliz
successo de sua missao.

CAPITULO II.
Q n u o u iig a s t» 6 a p a la v r a c u jo m iu is tr o 6 o p r e g a d o r .

Por isso que a grandeza e a dignidade do ministerio do
pulpito proveni sobretudo da natureza mesma da santa pa
lavra , procuremos formar-nos d’ella uma idea exacta su
bindo ale sua celeste origem para descermos depois com
ella ate.aos que sao ainda hoje seus orgaos na terra.
N E C g .iO P K I H E U U .

.

Origem da santa palavra.

Nao na terra, nem entre as cousas criadas, senao no
seio de Deos e alem de todos os tempos, havemos de buscar a origem da santa palavra.
Deos Padre comprehende desde toda a eternidade suas1
(1) «Erat enim docens eos tamquam potestatem h ab en s, et non sicut
scribae» [Mare., 1, 22),
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infinitas perfeigoes, e desde toda a eternidade esta infinita
intelligencia de si mesmo e subslancial, e constitue uma
segunda pessoa que e a expressao de seu pensamento, sua
palavra, seu Verbo, Verbum. Havendo-se este revestido,
no tempo, d’uma carne similhante a nossa; mostrou-se
aos liomens, diz Bossuet (Discours sur la parole de Diets),
de duas maneiras differentes, na verdade de sua carne e
na verdade de sua palavra; e assim mesmo se tem perpetuado entre nos na santa Eucharistia e na pregagao evangelica, vivendo de duas maneiras entre nos. Instituio mi
nistros encarregados de perpetuar sua missao, bem como
sua presenga real; de fazer reviver sua palavra encerrada
nos evangelhos, assim como seu corpo debaixo das especies eucnaristicas; de sorte que o corpo de Jesu-Christo
nao esta mais realmente no sacramento do altar, que a
verdade de Jesu-Christo esta na pregagao evangelica. Na
Eucharistia, as especies que vernos sao signaes; mas o que
nelles se acha occulto e o proprio corpo de Jesu-Christo; e
nos discursos sagrados, as palavras que ouvimos sao sig
naes, mas o pensamento que os produz e que elles trazem
a nossos espiritos, e a propria doutrina do Filho de Deos.
Tai d em resumo a historia da palavra divina. Desenvolvamos estas ideas.
SEC£40 II.
Missao do Filho de Deos.

Ila missao entre as pessoas divinas, quando uma procede
da outra com destinagao especial, para um effeito tem -i
poral.
Deos Padre nao a recebe de ninguem; Deos Filho so a
recebe de Deos Padre; Deos Espirito Santo recebe-a das
duas 'outras pessoas divinas.
Condotdo o Filho de Deos da desgraga do homem, e
I
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havendo - se offerecido para o resgatar, recebeo de seu
Pai duas missoes, urna relativa a encarnagao, e outra a instruccao dos homens (1). Missao esta que o Salvador parece
ter tornado a peito provar da maneira a mais positiva, repetindo continuamente, que tudo o que elle dizia o nao
tinlia de si mesmo, senao de seu Pai que o mandara annuncitil-o aos homens (2).
Esta missao foi sanccionada pelo Padre Eterno no Thabor, quando disse : « Este 6 o meu Filho muito amado;
ouvi-o (3).»
Deos deo a seu Filho esta missao por causa do estado de
degradagao a que o peccado tinha reduzido' o homem. Nao
bastava somente fornecer ao homem uma expiagao cabal,
mas ainda os meios para d’ella se aproveitar. Ferido em
todas suas potencias, inclinado para a terra, escravo dos
sentidos, so aquella palavra omnipotente que lhe dera o ser o
podia levantar de suas ruinas e dar-lhe uma nova Yida (4). Foi
pois decidido no conselho das trez adoraveis pessoas, nao
somente que o Filho de Deos tomaria a natureza humana
para poder humilhar-se e satisfazer, mas ainda que desceria ao meio dos homens e viveria entre elles, para criar
nelles por sua palavra o novo homem, o novo Adam (5).
Em quanto nao era vinda a plenitude dos tempos para se
verificar a missao do Verbo, nao abandonou Deos a obra
de suas maos. Resoa sua voz no paraizo terreal. Falla aos1
(1) «Evangelizare pauperibus misit me» (S. Luc., 4 , 18).
(2) «Mea doctrina non est mea, sed ejus qui misit me. Sermonem quem
audistis non est m eus, sed ejus qui misit me Patris (Joan., 7, 1 6; 1 1 ,
24). Quae audivi ab eo haec loquor in mundo» (Joan., 6, 26).
(3) «Hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacuit; ipsum
audite» (S. Math., 17, 5).
c<’(4) «Ego veni in mundum ut vitam habeant et abundantius habeant »
(Joan., 1 0 , 10).
(5) «Vivit homo in omni verbo quod procedit de ore Dei» (Math , 4 ,4 ).

www.obrascatolicas.com

MANUAL DE ELOQUENCIA SAGRADA.

9

Santos Patriarchas, e depois a todo o povo escolhido pela
yoz de Moises, e successivamente pela mediacao de varoes
pios que recolhiao o que Deos lhes revelava e o transmittiao de viva voz ou por escrito.
Nao cessava tambem Deos de suscitar Prophetas a quern
enchia de seu espirito, em cujos labios depositava sua palavra, e de quern se servia para annunciar ao povo seus
mandados. Alera d’isso tinha Moises estabelecido por ordem de Deos uma successao de pontifices para serem os
depositarios da palavra divina e os interpretes da verdade
eterna (1).
Finalmente appareceo o Filho de Deos no mundo, e por
elle nos fallou o Eterno Pai (2). Desceo a terra sem deixar
o seio de seu Pai. Assim como, diz santo Agostinho,
quando revestimos nosso pensamento do som de nossa voz,
para o manifestar exteriormente, nao deixa elle por isso de
ficar inteiro em nosso espirito, intacto e sem alteracao,
assim tambem o Verbo, sem deixar o seio de seu Pai, ap
pareceo na terra revestido da natureza humana, et Verbum
caro factum est; e desceo ao meio dos homens para cumprir a dobrada missito que recebera de ficar com elles, por
toda a dura^ao dos seculos, tanto na realidade de sua carne,
como na verdade de sua palavra.
SECCAO III.

Pregafdo do Salvador.

Antes de comecar o curso de suas preqacoes, quiz o Sal
vador preparar-se para elle vivendo trinta annos em retiro,1
(1) «Super cathedram Moisis sederunt scriba; et pharisaei; omnia e r ~
quaecumque dixerint vobis, servate et facite» (Math., 23, 2 e 3).
(1) «Multifariam multisque modis olim Deus loquens patribus in pro
phetis , novissime diebus istis locutus est nobis in filio» (Heb., 1 ,1 ).
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em obseuridade e em oracao. Findos os trinta annos, fez
profissao publica de penilencia, recebendo o baptismo da
mao do seu precursor, retirou-se logo ao deserto onde
jejuou quarenta dias. Finalmente foi percorrendo as cidades e as aldeias, annunciando por toda a parte a boa
nova, e offerecendo em sua pessoa o mais admiravel rnodelo que poderao jamais propor-se os que Ilie succederao
no apostolado.
Mantem-se o Salvador rigorosamente nos limites da mis
sito que recebera de seu Pai (1), a quem attribue a gloria
de todo o bem que faz (2). Bem differente dos Phariseos (3),
obra primeiro o que depois ensina a seus ouvintes (4).
Prega muito aos pobres e as pessoas do cam po, e este e
um dos signaes que da a Joao da verdade de sua missao
(Pauperes evangelizantur).

Sua doutrina e sublime; annuncia-a com simplicidade,
e de modo que todos a entendem. Ora expoe singelamente
e com clareza algum preceito; ora discorre humanamente
para persuadir; outras vezes, segundo o uso dos Orientaes, envolve n’uma allegoria algum ponto de doutrina, e
nada ha mais bello e interessante do que suas parabolas.
Onde se encontrara um mais perfeito desinteresse (5) ?
Onde acliaremos elevada ao mais alto grao aquella amorosa benevolencia que o ouvinte deve ler no semblante e
no coracao daquelle que o instrue (6) ? Como nao ouvir
F' (I) «Non sum missus nisi ad oves quse perierunt domus Israel»(i)fath.,
15, 24).
(2) «Quid me dicis bonum ? Nemo bonus nisi unus Eeus» ( iU a r.,
1 0 , 18).
(3) «Dicunt enim et non faciunt» 'Math., 23, 3).
(4) «Caepit Jesus facere et docere» {Act., 1 ,1 ) .
(5) «Vulpes foveas habent, et volucres effili nidos; filius autem ho
minis non habet ubi caput reclinet» {Math., 8 , 20).
(6) «Quoties, dizia elle d ingrata Jerusalem, quoties volui congre-
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com amor a palavra daquelle que, tao rigido para si mesm o, era por extremo compassivo para com todos os infelizes, a quem encliia de beneficios; que nao se cancava
nunca de instruir, de consolar, de curar os infermos que
Ilie presentavao; que fmalmente acolhia com tanta bondade os pobres peccadores, tomava sua defesa e comia
com elles ? Sua paciencia e sua brandura erao inalteraveis.
Quando seus discipulos instavao com elle que fizesse descer fogo do ceo para queimar uma cidade de Samaria que
lhe fechara as portas, reprehende-os fortemente, e diz-lhes
que elle nao viera para destruir, senao para salvar (1).
Finalmenle, o ultimo caracter da prega^ao do Salvador
e a autoridade com que pregava as turbas (2). Fallava na
verdade, nao.como interprete da le i, senao como legislado r; confirmava sua doutrina com milagres que, ao mesmo
passo que provavao sua divina missao, erao a figura do que
sua palavra obrava nos coracoes e do que ella havia de
obrar um dia pelo orgao de seus Ministros.
secv ao

iv .

Escolha dos Apostolos.

O primeiro cuidado do Salvador ao comebar sua vida
publica, foi escolher discipulos que depois d’elle estendessem a todo o mundo, e por seus successores a todos os
seculos vindouros, a missao de evangelizar que recebera
de seu Pai por um tempo tao curto e para um paiz tao limitado.1
gare filios tuos quemadmodum gallina congregat pullos suos sub alas et
noluisti ? » {Math., 25 , 37).
(1) «Nescitis cujus spiritus estis. Filius hominis non venit animas per
d ere, sed salvare» [Lue., 9 , 55).
(2) «Stupebant super doctrina ejus. Erat enim docens eos, tanquam
potestatem habens et non sicut scribae» {Marc., 1, 22).
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Escolheo-os clesd’o principio, para que colhessem as
priraicias de seu ensino e os primeiros fractos de sua doutrin a; e tambem para que, assistindo a todo o curso de
sua pregagao, aprendessem da boca do divino Mestre a
doutrina que um dia haviao de annunciar ao mundo, e a
maneira de annuncial-a (1). Havendo porem escolhido Sao
Paulo, depois de sua resurreigao, para o aggregar ao Colle
gio apostolico, quiz primeiroinstruil-o de sua propria boca
nas revelagoes com que o favoreceo (2).
Finalmente convinha que os apostolos o acompanhassem constantemente na sua vida publica para poderem dar
testemunho do que tinhao visto e ouvido (3). Assim q u e,
quando depois da Ascensao se tratou no Cenaculo de dar
um successor a Judas, Sao Pedro, conformarrdo-se com o
espirito de seu divino Mestre, nao deixou livre a escolha
senao entre os que tinhao seguido o Salvador desde o
principio (4); e para que ? para que o novo apostolo podesse, como os onze, dar testemunho da resurreigao de JesuChristo (5).
Kao escolheo o Salvador para seus Apostolos sabios e
poderosos da terra, senao pobres Pescadores e homens
ignorantes, desconhecidos, sem credito nem autoridade,
destituidos de tudo quanto pode contribuir a estabelecer
(1) «Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi» (i?o m .,
1 0 ,1 7 ).
(2) «Neque enim ego ab homine accepi illud (Evangelium) neque di
dici , sed per revelationem Jesu-Christi» ( G al, 1, 2).
(3) «Eritism ihi testes» (Act., 1, 8). — «Vos testimonium perhibebitis,
quia ab initio mecum estis» (Joan., 15, 27).
(4) «Qui nobiscum sunt congregati in omni tempore... incipiens a
baptismate Joannis usque in diem quo assumptus est a nobis» (Act., 1,
21, 22).

(5) «Testem resurrectionis ejus nobiscum fieri unum ex istis» (Act.,
1, 8).
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uma doutrina, a propagar uma opiniao. E assim convinha
que acontecesse, para que se visse que o cledo de Deos era
visivehnente nos prodigios de conversao que elles obravao,
e que a mudanga do Universo convertido por sua palavra,
nao podia de modo nenhum ser-lhes attribuida.
Para instruir mais claramente a seus Apostolos e llies
communicar mais abundantes fractos de sua pregacao, explicava-lhes em particular tudo o que em publico annunciava ao povo em parabolas (1). Promettia-lhes outro sim
enviar-lbes seu divino espirito, que lhes daria a perfeita
intelligencia das verdades que elles nao podiao ainda bem
comprehender (2), e que seria um novo paracleto ou
Consolador que ficaria com elles ate a consummatio dos
seculos.
SECCAO V.
Missao dos Apostolos.

Para preparar seus apostolos a grande missao que havia
de confiar-lhes depois de sua morte, quiz o divino Mestre,
ainda em sua vida, exercital-os neste sublime ministerio.
Andava elle pregando pelas cidades e aldeas da Judea,
quando, estendendo os olhos sobre a multidao de seus ha
bitantes, videns turbas, commoveo-se-lhe o coragao ao ver
tanta gente que andava errante como ovelhas sem pas
tor (3).
«A seara e grande, disse, mas sao poucos os obreiros;1
(1) «Seorsum autem discipulis suis disserebat omnia» {Mare., 4 ,3 1 '.
(2) «Adhuc m ulta habeo vobis dicere; sed non potestis portare m odo;
cum autem venerit spiritus ille veritatis, docebit vos omnem veritatem ;
non enim loquetur asem etipso. Expedit nobis u t ego vadam ; si enim
non abiero, 1’araclitus non veniet ad vos» [Joan., 16, 1 2 ,1 3 ; 7).
(3) « Quia erant vexati et jacentes sicut oves non habentes pastorem »
{Math., 9, 36).
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dizei ao dono da seara que mande mais obreiros ao seu
campo.» Chamou entao para junto de si os doze, enviouos a pr^gar o reino de Deos, depois de lhes haver conferido
o poder de fazer milagres, e de lhes haver dado as mais
sabias instruccoes (Math., 10). Algum tempo depois escolheo mais setenta e dous discipulos a quem mandou igualmente pregar o reino de Deos, enviando-os dous a dous aos
lugares onde elie mesmo havia de ir (1).
Acabou entretanto o apostolado de Jesus pela traigao de
Judas e por sua morte affrontosa de cruz; mas apenas resuscitou do sepulchro, de nada mais se occupou senao dos
meios de continuar sua pregacao entre os homens e da mis
sao que queria confiar a seus Apostolos.
No mesmo dia de sua resurreicao appareceo aos apos
tolos, confirmou a missao que ja lhes tinha dado, commu •
nicou-lhes o Espirito Sancto (2), e durante quarenta dias
lhes apparecia amiudo fallando-lhes do reino de Deos (3).
Porem a mais importante de todas as apparicoes e a que
se verificou n’um monte da Galilea onde conferio, d’um
modo solemne, a seus apostolos a missao que havia recebido de seu Pai : «Todo o poder me foi dado, disse-lhes
com voz poderosa, no Ceo e na terra. Ide pois, ensinai to
das as gentes (4).»
Que exordio! Como invoca o Salvador a omnipotencia
que acaba de conquistar a custa de seu sangue, para autorizar a ordem que da a seus apostolos de evangelizar to
das as nagoes! Conquistou o m undo; vai tomar posse1
(1) «In omnem civitatem et locum quo erat ipse venturus»[Lue., 10).
(2) «Sicut misit me Pater et ego mitto vos. Haec cum dixisset, insuf
flavit et dixit e is : Accipite spiritum meum» (Joan., 20, 21).
(3) «Per dies quadraginta apparens eis et loquens de regno Dei»
(Act., 1, 3).
(4) «Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra, Euntes ergo do
cete omnes gentes» (Math., 2 8 , 18 e 19).
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d’elle por seus enviados (1). Eis-llios pois investidos d’uma
missao universal! Qual e o objecto d’esta missao ? Ensinar
aos homens a guardar os mandamentos da lei divina (2).
Promette-lhes, a elles e a seus successores, sua assistenda,
o dom dos milagres (3) e o poder de perdoar os peccados;
diz-lhes finalmente, que os que crerem em sua palavra serao
salvos, e os que nao crerem serao condemnados (Mare. ,
15,16, etc.). Pouco tempo depois appareceo-lhes o Salva
dor pela ultima vez, abencoou-os, subio ao Geo e desappareceo; e os apostolos tomarao por divisa pregar o que
Jesu-Christo nos manda como verdadeiro Senhor, o que
nos ensina como verdadeiro rnestre e o que nos aconselha
como verdadeiro amigo.
S E C C lO V I .

Transmitlem os Apostolos sua missao.

Constituidos os apostolos, por estas sublimes palavras do
Salvador, seus enviados, seus embaixadores junto dos ho
m ens, apostoli, depositarios daquella mesma missao que
recebera de seu P ai: Sicut misit me pater et ego mitto vos;
depois de haverem recebido, no dia de Pentecostes, as for
das e as luzes que lhes haviao sido promettidas, dispersarao-se por todo o mundo annunciando por toda a parte
a boa nova, fundando igrejas, e escolhendo elles mesmos
cooperadores para perpetuarem e transm ittirem , uns apos
outros, a divina missao. Estes Cooperadores, bem como os
que lhes succederao no Episcopado, forao transmittindo
(2)
«Euntes in mundum universum praedicate Evangelium omni crea
turae» (Mare., 1 6 , 15).
(2) «Docete eos servare omnia quEcumque mandavi vobis» (Math.,
2 8 ,2 0 ).
(3) * Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem
seculi» (Mar., 1 6 ,1 6 ).
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de idade em idade a gloriosa heranca da pregaciio evangelica, e a communiciirao aos simples sacerdotes e aos diaco
nos ; de sorte que o menos digno entre os ministros do
Evangelho, revestido d’uma missao legitim a, vein a ser o
verdadeiro depositario da doutrina dos apostolos, e pela
missSo que recebeo de seus superiores sobe ate a de JesuGhristo.
Assim se tem conservado na Igreja, e se conservara ate
ao fim dos seculos, segundo a promessa do Salvador, a
successao legitima da palavra de Deos; palavra sempre
santa, veneravel sempre, seja qualquer que for o orgiio
que a annuncie, porque nao deixa nunca de ser a palavra
de Deos. Por isso exige o Salvador que lhe tenhamos,
quando nos chega por seus intermediaries, o mesmo respeito, a mesma docilidade como se saisse de sua propria
boca (1); e ameaga de julgar o desprezo da pregacao de
sens ministros com a mesma severidade como se fosse a
sua propria (2).
Finalmente da a uma e a outra a mesma efficacia. Servese do orgao dos pregadores, como se fosse seu proprio,
encarnando-se de certo modo de novo em seus labios e occultando-se debaixo do som de sua voz para penetrar nos
coracoes; a voz do pregador e a voz d’um outro Joao Bap
tista : Vox clamantis. Gera nas almas urn novo nascimento (3). A esta voz vivificante renasce o homem, e nao
o mesmo, senao mudado, porque nelle vive Jesu-Chris- 1
(1) «Qui vos audit me au d it; qui vos sp ern it, me sp ern it; qui autem
me spernit, spernit eum qui misit me» [Lue., 1 0 ,1 6 ).
(2) «Quicumque non receperit v o s, neque audierit sermones vestros,
exeuntes foras de dom o, vel de civ itate, excutite pulverem de pedibus
vestris. Amen dico v o b is, tolerabilius erit te rra Sodomorum et Gomorrhaeorum in die judicii, quam illi civitati» [Math., 1 0 , 14, ibid.).
(3) «Filioli mei quos iterum p artu rio , donec formetur Christus in vo
bis» (Cal., 4 , 'i9).
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to (1). Serve-se o Espirito Santo da palavra dos ministros
da religiao para dar ao Filho de Deos nos coracoes urn
novo nascimento mystico, como d’ella se serve ainda todos
os dias para Ihe dar no santo sacrificio da missa urn novo
nascimento sacramental.
Tai e pois a graudeza e a dignidade da palavra cujo mi
nistro e o pregador. Por uma successao nao interrompida
sobe ate Jesu-C hristo, que perpetuou sua palavra na pa
lavra de seus enviados, como seu corpo debaixo das especies sacramentaes, e por elle sobe ate ao seio de Deos
Padre, onde e eterno sea nascimento.

CAPITULO III.
F o r f u e v ir tu d c d u p a la v r a d c D eo*.

A palavra de Deos e o canal e o instrumento da graca;
encerra a doutrina de Jesu-Christo, e Ihe da nascimento
nos coracoes; e por isso mesmo uma grande graca, cujas
qualidades possue, obrando nas almas com admiravel suavidade e maravilhosa f'orca. Esconde debaixo de formas
brandas e suaves grande energia, poderosa virtude(2).
Isto e tao verdade na ordem da graga quanto o e na ordem
da natureza.
Na ordem da natureza, a palavra divina faz sair do nada
o universo (3); um dia chamara do tumulo todas as geragoes de Adao (4). E que prodigioso imperio nao teve ella,1234
(1) «Vivo autem jam non ego, vivit in me Christus» [Gal., 2 , 20).
(2) «Omnipotens sermo tu u s, Domine» ( S a p .,1 8 , 19).
(3) «Ipse dixit et facta sunt» (Psal., 3 2 , 9).
(4) «Omnes qui in monumentis sunt audient vocem filii Dei» [Joan.,
5 , 28).
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nao so na boca do Salvador, seaao na d’um Moises, d’um
Josue, d’ura Elias, na de tantos varoes insignes para domar os elementos e ate dar vida aos mortos? Eis a imagem
do que ella produz, na ordem da graca, portim seu poder
e tanto mais admiravel quanto e certo que elle se exerce
sobre a vontade livre do homem.
Para nos fazer comprehender a forca, a virtude da palavra divina, compara-a a Escriptura sagrada ora a uma
chuva benefica, que fecunda sem fallencia a terra que refresca e humedece (1); ora a uma semente que langa rai
zes , torna-se planta e produz ate cento por um (2); umas
vezes a uma espada de dous fios que penetra ate ao intimo
d’alma (3); outras vezes a um malho que esmagaa pedra,
on a uma chama viva que inflamma e abraza (4). «Naosentiamos-n6s, diziao os discipulos de Emmaiis, abrazar-senos o coracao quando o Senhor nos fallava? (5)»
Finalmente Jesu-Christo declara que a sua palavra e espirito e vida (6); e esta vida e elle mesmo (7). E assim
como a Sagrada Eucharistia causa morte onde nao produz
vida, assim tambem a virtude da palavra divina fere mortalmente a alma que ella nao vivifica. 0 que recebe indignamente o corpo do Salvador come sua condemnagao; o
que recebe mal sua palavra, vel-a-ha igualmente um dia1*3457
(1) «Quomodo descendit imber de coelo... inebriat terram et germinare
eam facit, et dat semen serenti et panem comedenti, sic erit verbum
meum» [Is., 5 5 ,10, etc.)
(2; «Semen est verbum Dei» {Math.).
(3) «Vivus est sermo Dei et efficax, penetrabilior omni gladio ancipiti >
pertingens usque ad divisionem animae» (H e b 4 , 12).
(4) «Numquid non verba mea sunt quasi ignis, dicit Dominus, e 1
quasi malleus conterens petram ? » (Jerem., 2 3 ,2 9 ).
(5) Nonne cor nostrum erat ardens in nobis?
(6; «Verba quae ego locutus sum vobis spiritus et vita sunt» (Joan ,
6 , 04).
(7) «Ego sum \ita» (Joan., 1 4 ,6 ) .
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voltar-se contra elle e tornar-se seu accusador e seu juiz (1);
porque, accrescenta o Salvador, eu nao fallo de mim mesmo,
eu nao faco sentio relatar o que meu Pai me ordenou vos
dissesse (2); ora cada pregador pode dizer outro tanto
quando falla segundo o espirito do Evangelho.
Esta forga, esta virtude da palavra divina merece tanto
mais nossa admiragao quanto ella lhe e propria e independente dos talentos naturaes, da santidade e ate da intengao
do ministro que a annuncia. Que ella nao depende dos ta
lentos naturaes bem se prova pelos apostolos e outros mi
nistros do Evangelho que, com pouco talento, menos saber,
porem cheios do espirito de Deos, pregarao victoriosamente a loucura da cruz e os rigores da penitencia a homens suberbos e corrompidos. Que ella nao depende tao
pouco, nem da virtude e santidade do ministro, nem ainda
de sua intengao, bem se conclue da prophetia de Balaam e
das palavras de Caiphaz. Tinha este o-coragao cheio de fel
contra o Salvador; comtudo, como era summo pontifice,
prophetisou que Jesus morreria pela sua nacao (3). Sao
Paulo temia vir a ser reprobo ao mesmo passo que salvava
aos outros (4).
Mas abramos os olhos sobre o que se passa em torno de
nos, e por toda a parte veremos os prodigiosos effeitos do
soberano poder da palavra divina. Quem fundou e propagou a Igreja christa? Quem deo animo para affrontarem a1234
(1) «Qui spernit me et non accipit verba mea, habet qui judicet eum.
Sermo quem locutus sum , ille judicabit eum in novissimo die» {Joan.,

12,81).
(2) «Mea doctrina non est m ea, sed ejus qui misit m e.»
(3) *'. semetipso non d ix it; sed cum esset pontifex anni illius prophe
tavit» {Joan., 11, 51).
(4) «Ne forte eum aliis praedicaverim , ipse reprobus efficiar» (C o r.,
9, 27).
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morte a tantos milhoes de martyres de toda idade, de um
e outro sexo, de toda condicao ? Quem converteo o mundo,
senao a palavra de Deos ? Sao Pedro prega a primeira vez
aos Judeos; para logo trez mil pessoas se convertero, e
cinco mil na segunda pregaeao. Renovao-se estes prodigios
em todos os seculos. Sao Francisco Xavier baptiza pela sua
propria mao perto d’um milhao de idolatras e musulmanos
que tinha evangelizado. Silo Francisco de Sales traz ao gre
mio da Igreja setenta mil lierejes.
Em toda a extensao do mundo catholico fecunda ainda
hoje a palavra de Deos no coragiio do homem aquelle
germe de fe e de piedade que o baptismo nelle depositara, mas
que, a nao ser ella, ficaria enterrado e para sempre esteril.
Todos os dias restitue a palavra de Deos ao pai de familias
muitissimos filhos extraviados, alguns dos quaes nao tinhao
vindo ouvir a pregaeao evangelica senao para a criticar, e
que, aterrados repentinamente como Sao Paulo, de lobos
devorantes se tornarao mansos cordeiros. Pela voz d’um
pastor zeloso renova em poucos annos a face d’uma paro
chia; pelo zelo dos missionaries estende ate as extremidades do mundo as conquistas da religiao; finalmente ella
conserva na terra a fe, aesperanca, a caridade, todas as
virtudes, todos os sentimentos generosos', e provoca entre
os homens todo o bem que por elles se faz.
De todas estas corisideracoes devemos concluir, que um
dia havemos de dar contas rigosoras a Deos, se tendo em
nossas maos uma arma tao poderosa para o bem nos descuidarmos de adquerir os conhecimentos e todas as qualidades que devem contribuir a fazermos d’ella um bom uso
e a produzir os fructos que Deos espera de nossa cooperacao a graea. Se a palavra de Deos nos parece algumas vezes
pouco efficaz, nao nos devemos queixar d’ella, nem da indifferenca dos ouvintes, mas antes da negligencia do pre-
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qador que nao fez tudo que nelle era para vir a ser nas
maos de Deos um instrumento idoneo e util, de sorte que
nao se aclia em estado nem de segundar a jjraca da santa
palavra, nem de mudar, como poderia, ajudado d’esta
mesma graga , as mas disposi^oes d’aquelles a quem
prega.
MANUAL DE ELOQUENCIA SAGRADA.
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LIVRO SEGUNDO.
qnc so rcquercm no prcgador.

Com quanto encerre em si mesma a palavra de Deos
admiravel forca e mui poderosa virtude; posto que assistida da graca, nao precise, para mudar os coracoes e produzir nelles os mais admiraveis effeitos, nem do talento,
nem do saber, nem ainda das virtudes do pregador; comtudo, na ordem geral das cousas, ficara baldada e esteril
se nao encontrar estas qualidades naquelle que e enearregado de a distribuir aos fieis.
A razao d’isto e porque, no estado actual da Igreja,
bastao a graca os meios ordinarios da persuasao para conservar e augmentar no mundo a heranca de Jesu-Christo;
e pode dizer-se dos differentes dons extraordinarios conferidos aos apostolos, como a assistenda especial do Espirito
Santo, os milagres e a infallibilidade da doutrina, o que
sao Paulo dizia em particular do dom das linguas, que erao
um signal nao para os fieis, senfio para os infieis(l).
Cumpre pois que aquelle que se ere chamado ao minis
terio da santa palavra reuna os meios ordinarios da persua
sao e se applique continuamente a aperfeicoal - os. Estes
meios.ordinarios, n’outros termos, as qualidades queserequerem no orador sagrado, s<io os talentos naturaes, os
conhecimentos adquiridos, as virtudes. Trataremos de
cada um d’estes requisitos em particular.1
(1) «Linguse in signum sunt non fidelibus, sed infidelibus» (I. Corinth.,

11,22).
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CAPITULO PRIMEIRO.
Do» ta le n to » n a tu r a e » .

8E C C A O

I.

,<tfe que ponto scio necessarios ao Orador os talentos naltiraes.

A eloquenda, isto e, o talento de persuadir, e um dom da
natureza que suppoe naquelle que o possue reunidos varios
talentos naturaes (1). Ninguem na verdade pode esperar
vir a ser eloquente, nem aspirar ao titulo de orador, se ao
acerto e penetracao do espirito, a profundeza e elevagao
dos pensamentos, nao reunir uma imaginagao viva e fe
cunda, uma delicada sensibilidade, e, para fallar em pu
blico, uma memoria feliz, umavoz clara, sonora, flexivel,
e todas as disposigoes naturaes a eloquenda do corpo.
Sendo mui raro acbarem-se reunidas todas estas qualidades n’uma mesma pessoa, pelo menos em certo gruo de
perfeigao, resulta d’aqui que os verdadeiros oradores sao
por isso mesmo muito raros, e que entre os muitos pregadores que sobem ao pulpito, mui limitado e o numero dos
que podem com razao revendicar este titulo; quer seja
porque fallecem de algumas das qualidades essenciaes,
quer seja porque se descuidarao de cultivar os talentos1
(1) Pode difmir-se a eloquenda sagrada : 0 talento de annunciar aos
homens a palavra de Deos; ou talvez melhor : 0 talento de trazer os hom en s, pelo discurso , a crer as verdades que Deos revelou e a praticar
os preceitos que elle nos impoz. — Sendo a rhetorica sagrada a com
p ila b o das regras e preceitos que os pregadores devem seguir para tornar fructuosa a palavra de Deos, pode definir-se : A arte de annunciar
a palavra de Deos d’um modo util e decoroso. — 0 estudo d’esta arte
forma o que se chama, nos Seminarios e Universidades, o Curso de eloquencia sagrada.
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que receberao da natureza. Por oulra p arte, nilo se pode
dizer que os grandes talentos naturaes sejao absolutamente necessarios ao pregador para converter e salvar as
almas. Ve-se ate pela experiencia, que nao sao sempre os
homens dotados de engenho superior que mais conversoes
fazem, mas antes os talentos mediocres ajudados do zelo e
da lmmildade.
Compraz-se ate muitas vezes Deos em abencoar com
preferencia os esforgos dos que parecem quasi inteiramente destituidos dos dons da natureza. A uncgao e a simplicidade podem as vezes para a conversao dos incredulos
e dos peccadores endurecidos, o que nao poderao a sciencia
e arte dos mais eloquentes discursos. Basta pois ao que se
cre chamado por Deos a o sublime ministerio do pulpito,
que reuna em grao mediano os talentos naturaes necessa
rios, com tanto que busque supprir o que lhe falta com o
estudo, a oragao, o zelo e a humildade. Gultive cuidadosamente o pregador os dons da natureza; pois seria tentar a
Deos exigir d’elle um auxilio extraordinario, ao mesmo
passo que se nao da ao trabalho de empregar e utilisar os
meios ordinarios. Seria isto imitar o lavrador que se descuida de cultivar suas terras, confiado em Deos que Ilias
hade fecundar.
Os que se achao avantajados nas faculdades naturaes,
evitem com cuidado por em si mesmos sua confianca e esperar grandes resultados de seus proprios talentos. Lembrem-se que a conversao das almas e um dos mais excel
lentes effeitos da graga, e que ella nao pode depender nem
vir do homem, senao de Deos. Todos os talentos do mundo
reunidos nao farao nascer no coragao do homem, sem o
auxilio da graga, um so bom pensamento. Por conseguinte o sentimento que deve dominar no coragao do pre
gador, quando seus esforgos sao coroados de bom exito, e
o d’um vivo e humilde reconhecimento a Deos, que se
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dignou servir-se de seu fraco talento u d’um orgao tao imperfeito para obrar tao grandes cousas. Ucec mutatio dex
tera; excelsi (ps. 76, 11); deve elle dizer : Soli Deo ho
nor et gloria. Alem de que, quao perigoso e para o pregador por em si mesmo sua confianca! Qaem poderia na
verdade dizer-nos o numero dos que, dotados de grandes
talentos, se perderao desgragadamente, e causarao a Igreja
uma viva e profunda dor, porque as brilhantes qualidades
de que erao dotados se achavao desacompanbadas de piedade Christa e de humilde desconfianga de si mesmos!...
Notemos finalmente que e muitissimo util descernir cada
pregador, desde o comego de sua carreira, qual e seu ta
lento particular, aquelle para que se sente predisposto
pela natureza ou pela educagao. Cada pregador tem ordinariamente seu talento proprio : um sabe instruir; outro
commover; este inspira ternura, aquelle espanto; alguns
manejao bem a arma da controversia, outros brilhao na
improvisagao. E’ pois importante que conhegao para que
genero teem mais desposigao, para se applicarem a cultival-o com desvelo e a aperfeigoal-o com perseveranga.
sucgA o

ii

.

De alguns talentos naluraes em particular.

0 orador sagrado deve ter um engenho recto e pene
trante para descobrir desde logo em cada assumpto o que
elle encerra solido e verdadeiro. Esta penetragao Ihe sera
ainda mais necessaria quando houver de expor e provar
sua doutrina por um raciocinio exacto e bem sustentado.
Se a estas qualidades reunir a elevagao nas ideas, evitara
as concepgoes vulgares, buscara os pensamentos nobres
dos bons modelos, e nao soffrera em suas proprias composigoes nada que seja baixo ou rasteiro.
A imaginagao lhe ministrara um sem numero d’imagens
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que tornarao a verdade mais sensivel oa mais interessanle,
ao mesrao passo que afformosearao o assumpto, darao variedade ao estylo, captivanto a attengao, repousando-a em
objectos que fallao aos sentidos, e lirando ao discurso
aquella aridez que e a consequencia d’uma argumentagao
demasiadamente sustentada. Mas quando se trata sobretudo de obter os grandes effeitos da eloquencia, de arrebatar pela forga dos movimentos, de persuadir dominando
a vontade pelos affectos, entao e que se apprecia quanto e
valiosa uma imaginacao viva e fecunda.
D’onde nascem em nos as commocoes ? Dos objectos ex
teriores com que nos acbamos em contacto; de sorte que,
se fora possivel por diante dos olhos dos ouvintes os mesmos objectos que sabemos proprios a commovel-os; conduzil-os, por exemplo, as lobregas moradas da m iseria,
quando se trata d’inspirar compaixao a favor dos pobres e
desvalidos; ou de abrir uma sepultura diante dos olhos
do voluptuoso para trazel-o a virtude; teriamos quasi cerleza de conseguir o fim desejado. Mas esta presenca real
dos objectos nao e quasi nunca possivel. Feliz pois o orador que, dotado d’uma imaginagao viva, pode descrevel-os
com suas palavras d’um modo tao vivo e animado que os
ouvintes se imaginem l£l-os diante dos olhos, e experimentem por consequencia uma commocao analoga a que
experimentariao se na realidade ferissem aquelles objectos
seus olhos. As imagens, diz urn rhetorico, nao so animao e
dao calor ao discurso, mas ainda dominao e subjugao os
ouvintes.
A sensibilidade e tambem uma das qualidades indispensaveis ao orador q u e, nao contente de instruir, estabelecer e applicar os principios da religiao, se propoe, como
deve, a commover e levar apos si os ouvintes pela forca
dos movimentos. Ora, nao conseguira nunca o orador este
resultado se nao tiver um natural facil a commover-se a
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si mesmo por toda a sorte de sentimentos; e esta facilidade de commover-s-e so a sensibilidade a pode dar.
Applique-se pois o que se dedica a carreira da eloquencia a desenvolver desde seus mais tenros annos o
gerrae da sensibilidade que a natureza depositou em seu
coragao. Encha sua alma de toda a sorte de nobres senti
mentos, deicbe-se irapressionar por tudo que no mundo
ha sublime e bello, assim physico como moral. Contemple
amiudo as magnilicencias da creagao; e, transportado de
reconhecimento e de admiragao, louve com sanlo enthusiasmo o autor de maravilhas tantas, e bemdiga o dador
de tao singulares beneficios. Leia o historiador, o poeta,
o orador nas pinturas tao fieis e animadas, que nos poem
diante dos olhos, quando descrevem acgoes heroicas, sitios
encantadores, scenas terriveis, rasgos sentimentaes. Veja
emfim de perto os infortunios dos homens, e aprenda cedo
a condoer-se de seus males.
Restar-nos-hia fallar das grandes vantagens que tirara
o orador d’uma memoria feliz, bem como das disposicoes
que a natureza ou a educagao lhe derem para a acgao; mas
isto se achara incluido no que havemos de dizer acerca da
necessidade de aprender exactamente de cor e de recitar um
discurso com dignidade e elegancia.

CAPITULO II.
D os c o iih c c lm c n to s n e c e s s a r io s a o O r a d o r s a g r a d o .

O alumno do sanctuario 'deve ter-se por feliz de poder
iniciar-se em todos os bellos conhecimentos que ornao o
espirito, aperfeigoao as faculdades, e conciliao ao homem
a estima dos que com elle vivem. Quem pois tera um dia
mais necessidade do que elle d’um engenho polido e cui-
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tivado pelo estudo ? Mas nao considerando aqui a sciencia
senao relativamente a oratoria, nilo ha conhecimento al
burn de que nao possa tirar vantajem a cadeira evangelica.
A metaphysica, a physica, a historia natural, a jurisprudencia, as bellas-leltras, todas as artes, todas as sciendas,
aquellas mesmas que mais parecem affastar-se da doutrina
propria ao ecclesiastico, lhe fornecerao todavia grande
numero de factos, de ideas, de comparacoes uteis para estabelecer a verdade. Nao despresemos pois nenhum genero
de instruccao quando a providencia nos proporciona meios
de o adquerir, e quando podemos consagrar-lhe alguma
applicable sem com tudo faltar aos estudos principaes,
aquelles que tem por objecto a sciencia essencialmente pro
pria do orador sagrado. Porque estes devem occupar o
primeiro lugar; e, se necessario fosse, tudo o mais lhes
deveria ser sacrificado. Fixar-nos-hemos pois sobre esta
ultima classe de conhecimentos, alguns dos quaes sao absolutamente necessarios, os outros particularmente uteis
ao orador sagrado.
S E C C .4U I .

Sciencia da religiao.

Sendo o primeiro dever do orador sagrado pregar a re
ligiao, deve ser esta o primeiro objecto de seu estudo. A
religiao e a sciencia sem a qual nao ha salvacao para os
homens (1); e esta sciencia s6 a podem receber dos mi
nistros do sanctuario. Mas como serao estes em estado de a
ensinar, de formar o espirito e o coracfio do homem ao
mais sublime dos conhecimentos, se elles mesmos a nao
possuem sufficientemente para virem a ser mestres e dou-1
(1) «Haec est vita aeterna ut cognoscant te solum Deum verum et quem
misisti Jesum Christum» [Joan., 17, 3 '.
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tores? Um eslylo correcto, o talento da amplificagao,
uma elocugao facil, sao na verdade mui preciosos talentos;
mas se eslas bellas formas nao sao sustentadas pelo fundo
das cousas, se nao sao destinadas mais que a revestir ideas
vagas, communs, inexactas ou estranhas ao pulpito, nao
sera tudo isto mais do que um vao ruido de palavras so
noras, Aes sonans aut cymbalum tiniens; proprias talvez
para embellezar orelhas mundanas, excitar alguns applausos
passageiros, mas incapazes de commover os coragoes, satisfazer as almas pias e produzir fructos de salvagao.
De que fallecem, diz Fenelon, certos oradores, que todavia tem muito talento, e do fundo da sciencia. Seu espirito parece vazio.»Ve-se que tiverao muito trabalho para
completar seu discurso... 0 orador que nao possue a fundo
a sciencia do pulpito acha-se reduzido a combinar clau
su las^ ) e a formar antitheses; nao trata sentio de iugarcs communs; tudo quanto diz e vago; coze retalhos que
nao se coadunao entre-si; nflo mostra nunca os verdadeiros
principiosdasicousas; limita-se a razoes superficiaes, muitas
vezes falsas; nao e capaz de mostrar a extensao das verdades, porque todas as verdades geraes teem um encadeamento necessario, e e mister conhecel-as quasi todas para
tratar solidamente cada uma d’ellas em particular; nada
pode dizer com autoridade e energia; nada sustenta com
firmeza e seguranga, antes tudo que diz parece emprestado
e feito de pedagos.
Adquira pois o orador sagrado, por um estudo assiduo,
um conliecimento cabal da religiao, para assim dar a seus1
(1) Daremos sempre a palavra clausula o sentido de oracao , phrase
com sentido perfeito, e fundamo-nos para isto na autoridade de Vieira,
que disse fallando dos Apostolos : « E todos com tal valentia no dizer que,
cada palavra era um trovao , cada clausula um raio, e cada razSo um
triumpho» 1 ,5 8 ,.
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ouvintes uma doutrina sa, solida e variada. Possa compor
discursos substanciaes, fortes de cousas, capazes de deixar
nos animos iastrucgao solida e duravel; que 6 este o primeiro merecimento, dos discursos sagrados. Saiba fazer
um acertado discernimento entre o verdadeiro e o falso;
tragar o limite do que e de fe e do que o nao e , entre a
obrigacao grave e a leve, entre o que e de preceito e de necessidade absoluta, e o que so e de conselho e de perfeigao
Christa.
SE C CA O I I .

Theologia dogmatica.

0 dogma e o fundamento da religiao; tudo mana das
verdades da fe. Nao conhece a religiao quem Ihe nao conhece senao a m oral; e saber as consequencias e ignorar os
principios. E necessario subir a estes e proval-os previamente, para estabelecer aquellas cora flrmeza e seguranga.
Seguir outro methodo e edificar sobre area. Que respeito
terei eu, por exemplo, aos mandamentos da lei de Deos, que
submissao as obrigagoes que elles nos impoem, se antes de
ludo me nao fizerem conhecer a Deos todo-poderoso, soberano Senhor que tem direito de mandar-me ? Quem podera
determinar-me a resistir ao attractivo imperioso de minhas
paixoes, se nao descubro a cima de mim o brago tremendo
d’um Deos justiceiro, e a meus pes um abismo de eterno
supplicio? Finalmente, com que disposigoes receberei-eu
os saritos Sacramentos, se nao me explicarao sua instituicao, sua natureza, seus effeitos ?
Pode a caso conceber-se que se pregue utilmente a mo
ral separada do dogma ? a nao ser que se entenda por este
termo uma moral puramente humana, fundada na razao,
pouco mais ou menos conto a que encontramos nos tratados de Seneca e de Cicero, ou corno a que pregao os mi-
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nistros protestantes ? Mas nao e essa a moral evangelica,
a moral revelada, a que se funda nos dogmas, igualmente
revelados, sua forca e sua sanccao.
Em qualquer curso de religiao deve a instruccao dog
matica caminhar adiante, servir de preliminar e de fun
damento ao editicio que se pretende construir. Convem
alem d’isso que ate nos discursos de moral tudo se estribe
nas verdades dogmaticas, de sorte que as verdades moraes
apparecao sempre assentadas na base inconcussa do dogma.
Este m ethodo, sempre necessario, muito mais o e no
tempo em que vivemos, nesta epoca em que vemos os principios da fe tao ignorados como combatidos.
Deve por tanto o orador sagrado, hoje mais do que
nunca, lazer um estudo particular e serio da theologia
dogmatica, adquirir d’ella um sufficiente conhecimento,
e aprender ao mesmo tempo a arte de transmittir aos fieis
suas nogoes despidas dos termos escolasticos, e d’um modo
intelligivel e interessante.
S E C C lo I II .

Theologia polemica.

Esta parte da theologia tem -se tornado' em nossos dias
de grande importanda. As verdades fundamentaes de nossa
santa religiao sao chamadas cada dia ao tribunal da razao
humana. Nesta epoca que bem caracterizao a impaciencia
de todo jugo, um desejo desmedido de independencia e a
opposicao a toda autoridade, ja se nao ere debaixo de palavra aos que Jesu-Christo constituio depositarios de sua
doutrina, veem-se os ministros do Evangelho muitas vezes
reduzidos, no seio mesmo d’um paiz catholico, a fazer a
apologia da religiao, e a discutir as primeiras verdades,
como o fariao entre idolatras ou herejes.
D’aqui resulta para o alumno do sanctuario a necessi-
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dade de applicar-se ao estudo da polemica. Deve conhecer
as principaes difficuldades que os sectarios ou os incredu
los nos oppoem, e bem assim a melhor maneira de as re
solver. Deve outro sim applicar-se a conhecer os erros de
nosso tempo, os prejuizos proprios de nossa terra, as objecgoes mais arreigadas no povo; eis o que e mister combater, e se o souber fazer com prudencia e geito, tera a
fortuna de trazer ao gremio da igreja muitas almas extraviadas pelos sophismas da incredulidade, e de impedir a
desercao de muitas outras.
A’ polemica perlencem os discursos de controversia.
Quando tragarmos as regras d’este genero, teremos occasiao de fazer observar quao raro e o talento da controver
sia, e quantas qualidades deve reunir o orador para sairse bem nelle.
s e c c Ao

IV.

Theologia moral.

O ministro do Evangelho deve considerar-se como responsavel dos costumes e da vida dos povos; a elle pertence
formar os homens a sciencia da salvagao, fazer-lhes co
nhecer as obrigacoes de seu baptismo, os deveres que elles
teem a preencher para com Deos, para com seus similhantes, para comsigo mesmos, e as regras que devem
seguir no estado ou condicao em que a providenda os collocou. Gumpre-lhe fortiflcal-os, se perseverao; sustental
os , se fraqueao; trazel-os ao bom caminho, se se extraviao. Que fundo de sciencia moral nao e por tanto necessario
ao orador sagrado ! Com que desvelo nao deve formar-se
nos principios seguros da sa moral, tao affastados do rigo
ri smo, como da relaxacao !
A sciencia moral ha de ser pois, para o que aspira a subir ao pulpito, o objecto d’um estudo profundo e aturado.
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Deve elle adquirir, naoo conhecimento dos preceitos, mas
ainda certo talento, certa facilidade a applicar aos casos
particulares os principios geraes, para poder um dia acharse em estado de dirigir as almas, seja na cadeira da verdade
ou no tribunal da penitencia. Esta direcqao sera, porem, bem
incerta e insufficiente, se a sciencia dos principios da moral
e a arte de fazer d’elles uma justa applicacao, nao reune o
orador o conhecimento que nao lhe darao os tratados de
theologia, a sciencia dos liomens, o estudo do coracao hu
mano.
Este conhecimento e indispensavel ao pregador da moral
evangelica. Elle lhe fornecera os meios de penetrar com
Massillon ate aos mais secretos escondrijos dos coracoes, e
descobrir, no lugar mesmo do comhate, as armas mais pro
prias para veneer o adversario.
Fontes muito copiosas em que se pdde beber este conhe
cimento, sao por certo o trato do mundo, a licao dos poe
tas comicos e satiricos; nao podemos todavia aconselhalas ao orador sagrado, porque lhe sao perigosas. Acharemos
todos os soccorros necessarios na leitura da Escriptura sagrada, das boas obras historicas, de alguns livros especiaes, e sobre tudo no estudo de nosso proprio coracao.
Estudemos pois continuamente nosso proprio coracao; sondemos-lhe os mais reconditos escondrijos; observemos attentamente tudo o que ali se passa; busquemos sorprendel-o
nos movimentos que lhe escapao; ditinguamos as molas
secretas que nos fazem o b rar; subamos ao principio oc
culto de nossas accoes, e ficaremos admirados de descobrir
quantas paixoesinhas se agitao neste coracao em apparencia tSo bem regulado, quao industriosos somos a buscar-nos
a nos mesmos em tudo que fazemos, quao engenhosos a
achar especiosos pretextos e razoes plausiveis para justifii ar a nossos proprios olhos e autorizar nossas imperdoavpis propensoes. Fim lmente, se neste estudo pnsermos

www.obrascatolicas.com

34

MANUAL DE ELOQUENCIA SACK AD A.

constanda e boa fe, conhecemos-hemos bem de pressa
perfeitamente, e assim aprenderemos a conhecer todos c»s
coragoes; pois todos se parecem entre s i ; em o nosso
acharemos os outros; todos teem o niesmo fundo, os mesmos vicios; todos sao inclinados a se deixarem guiar antes
pelas propensoes que pela razao, a lisonjearem-se e a se
enganarem a si mesmos em tudo a que teem affecto.
Esta sciencia do bomem deve ser acompanliada do conhecimento particular da indole, dos usos e costumes daquelles a quem havemos de evangelisar. Por este meio conheceremos quaes sao seus vicios, e quaes os remedies
espirituaes que Ihes havemos de applicar; saberemos tambem quaes os assumptos que havemos da- tratar com preferencia e sobre que insistiremos a miudo em nossos sermoes.
Este importante estudo do coracao humano se ira todos
os dias aperfeigoando no pregador a medida que se consagrar ao santo ministerio no tribunal da penitencia. Nada.
da tanto a conhecer o verdadeiro estado dos animos e dos
coracoes, as verdadeiras necessidades das almas como a
direcgao das consciendas. As luzes que ali bebe o prega
dor lhe grangeao duas grandes vantagens, uma de excitar,
outra de dirigir o zelo; de sorte que depois de ter exercido
por algum tempo o santo ministerio, fallara com mais
acerlo e d’um modo mais appropriado as necessidades dos
fieis.
8 E C £ A O V.

Theologia ascetica.

A theologia ascetica forma 0 coragao a piedade Christ,1.
Quando trata dos caminhos sublimes da perfeigao, toma 0
nome de theologia mystica. Sao dous grdos d’uma mesma
sciencia, cujo conhecimento e de summa importanda para
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o ministro do Evangelho, tanto para sua propria di recipio,
como para a dos outros no pulpito, no confessionario e
• nas praticas particulares. A tal ponto e ella indispensavel
ao pregador que deve renunciar a produzir nos coracoes
verdadeiros frulos de salvacao se, por muito tem po, nao
fez da sciencia ascetica o alimento de seu coragao, ainda
mais que de seu espirito.
Na verdade o pregador nao so deve regular os costumes,
indicar segundo os principios da moral o que e bem e o
que e m al; mas tambem esforcar-se a encaminhar as almas
a piedade christa, inspirar-lhes o gosto das santas praticas
e das devogoes particulares recommendadas pcla Igreja,
excitar a frequencia dos sacramentos, trazer as almas a
perfeigao e dirigll-as por este caminho. E nao so deve attrahir algumas pessoas escolhidas ii pratica da piedade
christa, sentio ao povo, a quem deve inspirar este mesmo
sentimento, ao povo para quem a piedade e ao mesmo
tempo um grande meio de salvacao e urna doce consolacao
nas penas e trabalhos que o opprimem ; ao povo, no meio
do qual podem achar-se tambem almas privilegiadas, que
Deos escolheo na condicao mais obscura para suas queridas
esposas, e a quem communica em segredo mui assignalados favores. Alem de que o povo tern particular necessidade de ser illustrado a cerca da verdadeira devocao; deve
tambem ser curado de muitos prejuizos, preservado de
muitos extravios no exercicio da piedade; continuamente
e mister trazel-o da devocao exterior a interior, e tornarlhe facil e affectuosa esta pratica.
Ate a moral precisa da uncoao da piedade para nao desanimar por sua aridez. A licao constante e pia dos livros
asceticos fornecera ao pregador um sem numero de consideracoes vivas e ternas que farao apreciar e abracar com
amor os principios austeros da moral. Onde acharemosnos mais bellos desenvolvimentos, mais bellas apjplicagoes

www.obrascatolicas.com

36

MANUAL DE ELOQUENCIA SALII AI) A.

dos livros sagrados e dos santos Padres, senao nos livros
asceticos ?
Cumpre pois que o pregador evangelico encha seu coracao dos principios e dos sentiraentos da theologia ascetica. O methodo que elle deve seguir neste genero de instruccao nao consiste em consultar e esludar a pressa muitos
autores, mas antes em escolher alguns dos melhores, em
saborear a doutrina que encerrao, e em penetrar-se d’ella
de modo que a torne sua. A Imitactio , o Combate espiritual, a Introduccao d vida devota, as Obras de Luiz de
Granada, a Perfeicao christa, de Rodriguez, os Trabalhos
de Jcsus, os Exercicios de Bcrnardes, podem formar um

excellente fundo de theologia ascetica. Na escolha dos livros
espirituaes deve-se em geral dar a preferencia aos que se
distinguem pela simplicidade do estylo, solidez dos prin
cipios e ausencia de toda exageragao. Sera bom juntar a
estes algumas obras de theologia m ystica, como as Obras
de santa Thereza; o Tratado do amor de Deos, de sao
Francisco de Sales; os Motivos do amor de Deos; Conhecimcnto e amor dcJ.-C., por Saint-Jure; Obras espiri
tuaes de santo Affonso de Ligorio; as de Surin.
S E C I A O V I.

Escriplura sagrada.

A Escriptura sagrada e a principal fonte e o solido funda
mento da sciencia theologica, o livro onde se acha em germe
toda verdade, que encerra os oraculos d’aquelle cujo embaixador e orgao e o orador sagrado. Nerdium estudo e
pois para este mais importante e indispensavel. E na ver
dade , qual e o principal cargo do pregador senao expor
a doutrina que nos e revelada nas sagradas Escripturas e deduzir consequencias dos principios que ella encerra ? Por
isso dizia santo Agostinho, que os pregadores poem em seus
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discursos mais ou menos sabedoria a proporgao que sao
mais ou menos versados nas sagradas Escripturas (1).
A primeira vantagem que o orador tirara do estudo aturado dos livros santos sera a de se tornar apto para expor
sobre cada assumpto a verdadeira crenga da Igreja, a sa
doutrina, tanto pelo que toca ao dogma, quanto pelo que
respeita a m oral; a elucidar com clareza e seguranca as
verdades que ensina, e a produzir as verdadeiras provas
em que se estribao (2). 0 orador que uao se funda senao
em raciocinios humanos, vera quasi sempre hear esteril
sua palavra e sem resullado sens esforcos; aquelle porem
que caminliar allumiado com o facho da palavra divina e
firmado na autoridade infallivel dos divinos oraculos, tornara seu ministerio inflnitamente mais respeitavel, e communicara ao mesmo tempo a sua palavra aquella maravilliosa virtude que e inherente a palavra divinamente inspirada.
A segunda vantagem que a Escriptura sagrada offerecera
ao pregador sera fazer-lhe conhecer o modo de penetrar
ale ao coragao de seus ouvintes, de fallar-lhes com viveza a imaginacao, a sensibilidade, de commover as almas
e dominal-as pela persuasao. Onde acharemos nos na verdade um conhecimento mais perfeito do coragao humano
e mais poderosos meios de o commover e captivar do que
nas obras inspiradas por aquelle que fez o coragao do homem e lhe escruta o peito ? Nellas se aclia a verdadeira
linguagem da imaginagao e do sentimento : aqui descripgoes vivas, paineis animados e sublimes assim como imagensbrandas e engragadas; ali, mo vimen tos vehementes,
(1) «Sapienter dicit homo tanto magis vel minus, quanto in scripturis
sacris magis minus ve profecit» (Doctr. Christ., liv. iv , cap. 5).
(2) «Omnis scriptura utilis est ad docendum, ad arguendum , ad eru
diendum» (II, Tim., 3 , 10;.
'i
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impetuosos, bem corao sentiraentos ternos e delicados;
finalmente figuras nobres e apaixonadas, comparagoes his
toricas mui acertadas e graciosas, exemplos de grande interesse, um manancial abundantissimo de allusoes e applicagoes. A Escriptura sagrada e mna mina inexgotavel de
toda sorte de bellezas.
Nenhuma outra leitura deve ser mais familiar que a dos
livros santos; a nenhum outro estudo se ha de dedicar o
orador sagrada com mais fervor e perseveranga. Nos primeiros seculos do Christianismo era este livro divino a
unica theologia, o unico objecto das meditagoes d’esses
immortaes oradores que em seus eloquentes discursos se
limitavao a explical-o e a commental-o. Muito se hao multiplicado os meios de instrucgao; numerosos sao os canaes
por onde nos vem a sciencia evangelica; mas se quizermos beber as aguas em toda sua pureza subamos a fonte
limpa, e folguemos de receber esta sublime doutrina da pro
pria boca de quem a deo ao mundo, da boca de Deos, da
boca de Jesu-Christo, que e o Verbo divino.
Se meditarmos attentamente a Biblia, nossa alma se enchera da uncgao do Espirito Santo; ao mesmo tempo se nos
tornari familiar a lingua divina dos autores inspirados;
transporta-la-hem os naturalmente a nossos discursos;
elles respirao um certo aroma de piedade e de unccao que
encantara as pessoas pias, e ao qual ate os peccadores nao
poderao ficar sempre insensiveis.
Para conseguir estas vanlagens, claro esta que nao basta
ler este ou aquelle livro sagrado, senao estudal-os todos a
fundo, para podermos resolver todas as difficuldades que
nelles se encontrao. Muito e para desejar que o alumno do
santuario, destinado ao ministerio do pulpito, comece, logo
que houver terminado a rhetorica, a ler todos os dias
dous ou trez capitulos da Escriptura sagrada com vistas de
piedade e de edificagao, mormente do Novo Testamento,
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seguindo nisto os conselhos de sen director espiritual.
Quando porem tiver entrado no santo ministerio, deve impor-se, como lei, nao passar um s6 dia sem ler algumas pa
ginas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, de maneira que no fim do anno tenha percorrido toda a Biblia.
Neste estudo quotidiano deve ajudar-se de algum com
mentario, cujas notas concisas e substanciaes lhe facilitem a explicabo das principaes difflculdades, sem nellas
se demorar m uito, nem fazer a este respeito um estudo
scientifico, mas buscar sempre alimentar o coracao com os
ternos sentimentos de piedade que produz sempre a licito
dos livros sagrados, quando se leem com intencao recta,
espirito de fe e desejo de santificacao.
SF.rclo vii.
Santos Padres.

0 santos Padres silo ao mesmo tempo nossos mestres e
nossos modelos; sao elles quem nos transmittirao o depo
sito sagrado da traditio. Depois das sagradas Escripturas,
em suas Obras e que devemos buscar a sciencia da religiao e o espirito do Christianismo. Exposerao elles o verdadeiro sentido dos livros santos, e seus escriptos nao sao, por
assim dizer, senao uma douta e pia explicacao d’elles. Se
estudarmos aEscripturasagradapor estes admiraveis com
mentarios , adquiriremos nao so (Telia um conhecimento
solido, mas comprehenderemos ainda quao proveitosa e
sua leitura, e o methodo que devemos usar no emprego que
d’ella fizermos. Que sao tambem os santos Padres os mais
bellos modelos que o orador christSo se pode propor, nao
so pelo que toca a exposicao dos textos sagrados e a deduzir as verdades que encerrao, mas ainda a todos os outros respeitos.
Em sens escriptos se acha reunido tudo que p6de desejar
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o erador sagrado, santidade e scientia. Depois que a Fe foi
cimentada no mundo com o sangue dos martyres suscitou
Deos estes santos Doutores, estes genios privilegiados,
para allumiarem a Igreja, similhantes a luminosos fachos,
durante os seculos de escuridao que ella havia de atravessar, e paraag u iar nas idades vindouras. Deo-lhes,
d’uma parte, extremada virtude, grande magnanimidade,
zelo ardente e desinteressado, affeicao cordial a suas
ovellias; da outra, grandes luzes, profundo saber, ima
ginar Oo brilhante, os talentos todos que formao o orador.
Haviao-se elles formado nas mais celebres escolas de seu
tempo. Avantajavao-se em cultura d’espirito a seus mais
distinctos contemporaneos. Finalmente, seus discursos sao
modelos de elevada eloquencia. Nao se achao ali nem raciocinios alambicados, nem arte affectada, nem erudicao
prolixa, nem cousa alguma que annuntie pretencao ou
desejo de agradar, posto que saibao muito bem usar de
todos os segredos da eloquencia, empregar todos os meios
da persuasao e fallar affectuosamente ao coracao. Se algumas vezes parecem ceder ao nuio gosto do seu tempo, deve
isto attribuir-se a influencia que exerce num escriptor o
espirito do seculo em que vive, e de modo nenhum ao desejo de receber applausos. Nada e mais contrario ao genero
de eloquencia dos .santos Padres do que similhantes in
tendes.
Nesta escola devemos pois sobre tudo instruir-nos. 0
tempo que nos restar, depois do estudo da Escriptura e da
theologia, devemos consagral-o a licao dos santos Padres.
Nao e mister lel-os todos, nem tudo que elles escreverao (1);
basta escolher entre elles os que mais se ajustao com o1
(1) Leiao-se as seguintes o bras, que sao uma mina para o orador sagrado : Thesaurus Patrum; Opuscula selecta sanctorum Patrum,
G and»; Bibliotheca ascetica, Lovanii.
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nosso genero particular de pregacao, e ler com assiduidade
suas melhores obras e seus mais notaveis discursos, a flm
de nos appropriarmos sua doutrina, e os tomarmos sempre por modelos e guias. Assim como sao Joao Chrysostomo lia cada semana todas as epistolas de sao Paulo, Bossuet nao passava um so dia sem ler santo Agostinho.
Poder-nos-hem os contentar com a ligao de sao Joao
Ghrysostomo, santo Agostinho e sao Bernardo. Sao Jeronymo e sobre tudo util para a interpretacao das sagradas
Escripturas. Os santos Padres hao de ler-se, quanto seja
possivel, era sua propria lingua; as traducgoes desfigurao
muito os originaes.
S E C f.% 0 T i l l .

Direito canonico e Eistoria ecclesiastica.

Estes dous ramos da sciencia ecclesiastica completao os
lugares theologicos, que sao as fontes principaes tanto
para o pregador como para o theologo. 0 que nao tiver
d’elles, ao menos, alguma tintura, carecera muitas vezes de
provas proprias a questao que trata e achar-se-ha privado
de grandes auxilios para compor seus sermoes.
0 direito canonico faz conhecer a constituicao da Igreja
e as leis que a regem, conhecimento particularmente interessante nestes tempos de incredulidade e independencia,
em que se tern visto muitos filhos degenerados levantaremse contra ella, e sacudirem o jugo de sua autoridade. 0
orador sagrado deve poder estabelecer invencivelmente a
autoridade da Igreja, e fazer conhecer sua natureza. Deve
achar-se em estado de bem estabelecer e bem provar as
leis que dizem respeito mais particularmente aos fieis.
Quando fallarmos das Fontes das Provas, veremos como
os Concilios e os decretos dos Summos Pontifices fornece-
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rao ao orador, no que toca a fe e aos bons costumes, provas certas e regras infalliveis.
Ao estudo do direito canonico liga-se naturalmente o da
Historia ecclesiastica. Nenhuma outra historia presenta fac
tos niais incontestaveis, de maior momento, e que mais im
porta conhecer. Tudo que se pode dizer a cerca da utilidade
do estudo da historia em geral, se applica pois mais especialmente ao da historia da Igreja. Alem d’isso, com que interesse nao seguiremos no s, na serie dos seculos, o admi
rare] desenvolvimento d’esta inslituigao a mais mararilhosa
das obras do Todo-Poderoso ? Ao ver o baixel de Pedro, tao
fragii em apparencia, resistir ao furor de tantas tempestades e escapar a perigos tantos, quem nao ficara convencido que a mao divina a protege, vela continuamente por
ella, salva-a de todas as borrascas, e com ella mantem
a esperanga do genero humano !
No estudo da Historia ecclesiastica beber;! o orador sagrado um conhecimento mais amplo do dogma e da moral,
do culto exterior e da disciplina da Igreja.
1° Do dogma e da moral, sempre invariaveis, airavessando dezoito seculos, sem a menor alteracao, posto que
sempre combatidos, contestados sempre, ora num ponto,
ora noutro, as vezes em todos a um tempo, pelas perseguicoes, pelas herezias, pelos sophismas dos philosophos.
Deve o orador sagrado fazer sobresair esta admiravel perpetuidade, assim como a uniformidade de crenca nas di
versas igrejas particulares, a fim de tirar d’ella provas em
favor da divindade da religiao em geral, ou para estabelecer cada dogma em particular.
2° Do cullo exterior e da disciplina, cuja estreita ligacao com o dogma, e cuja antiguidade elle mostrara,
fazendo ver como em certos pontos esta disciplina nunca
tem variado, e quanto repugna a Igreja tocar em sua dis
ciplina.
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Finalmente o orador sagrado acharA na Historia eccle
siastica innumeraveis factos proprios para confundir os
adversarios da religiao e refutar suas calumnias, grande
copia de citacoes e exemplos proprios para fortificar as
provas e alimentar a piedade.
SECCAO IX .

Liturgia.

As ceremonias da Igreja, diz Bergier, sao: 1° um monu
mento dos factos que provao a divindade de nossa reli
cino , monumento tanto mais irrecusavel quanto A certo
que sobe a data dos acontecimentos e se acha estabelecid?
por testemunhas oculares. 2° E urna profissfio de fe sensivel das verdades ensinadas por Jesu-Christo, que caminha
ao lado da Escriptura sagrada e lhe determina o sentido:
as ceremonias do baptismo mostrao-nos a corrupcao da
natureza humana pelo peccado original; as da Missa attestao-nos a presenca real; o signal da cruz recorda-nos os
mysterios da Encarnacao e da RedempcAo. 3° Sao outras
tantas licbes de moral que nos lembrao nossos deveres;
taes sao as do baptismo, do matrimonio, da ordem, etc.
4“ Sao lacos da sociedade, que nos reunem aos pes dos
mesmos altares, poem-nos A mesma m esa, approximao
condicoes affastadas, contribuem para a brandura dos cos
tumes e para o socego da sociedade.
Pela uniao da adoracao exterior com a interior, facilitao
as ceremonias ao liomem o meio de dar a seu Creador o
acatamento de todo seu ser; pela sua uniformidade na
Igreja universal, manteem por toda parte a unidade de
crenca e de culto; por sua magestade, sua pompa, seu luzimento, arrebatao a alma e a elevao ate A divindade;
finalmente, pelas significacoes tao admiraveis que encerra o , e os pios sentimentos que inspirao, commovem viva-
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mente o coragao, ao mesmo passo que instruem o espirito.
Em primeiro lugar deve o orador sagrado coniprehender estas differentes vantagens de nossa liturgia, para
oppol-as, quando a occasiao se offerega, as calumnias dos
herejes e dos incredulos, que nilo querem admittir cere
monias religiosas porque ellas humilhao seu orgulho. Nao
sumente sabera vingal-as de seus motejos, mas ainda se
servira d’ellas como d’uma prova fortissima a favor dos
dogmas quc nossos adversarios rejeitao. Fara ver a antiguidade e a perpetuidade dos ritos da Igreja, que de seculo
em seculo sobem ate aos Apostolos, bem como a admiravel
uniformidade das mais antigas liturgias, nas quaes tudo
concorda a exprimir as mesmas crencas, de sorte que, se
o estylo 6 algumas vezes differente, o sentido nao varia
nunca, e a marcha 6 quasi sempre uniforme.
Em segundo lugar e mister que o orador esteja em estado de fazer comprehender ao povo o que significao as
oragoes e as ceremonias, para que elle lhes tenha grande
respeito e verdadeira estima.
Finalmente cumpre alimentar a piedade dos fieis pela
explicacao dos principaes pontos de nossa bella liturgia.
Nada ha mais affectuoso que as oracoes da Igreja quando
bem se estudao e comprehendem; estao cheias de terna
uncgao, de nobres sentimentos, e animadas de fe viva e
doce confianga; bem meditadas, elevao o animo do orador,
inflammao-llie o coragao, e ministrao-lhe bellissimos affec
tos, ternissimos transportes e formosissimas paraphrases.
As ceremonias revestem as oragoes de sua magestosa
pompa. Fazer sentir o que ellas tem sublime e expressivo,
e realgar aos olhos do mundo o culto exterior de nossa
santa religiao, e preparar os eaminhos aos effeitos que
elle deve produzir nos animos dos fieis.
Por este modo vira a ser a liturgia para o orador um
manancial de provas dogmaticas, moraes e ascelicas.
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S E C f lO X .

Conhecimentos philosophicos e litterarios.

Os estudos philosophicos e litterarios desenvolvem a
inlelligencia, dao brilho ao espirito, suavizao os costumes,
fecundao todas as faculdades e formao o bom gosto. Como
elles fazem parte de toda boa educacao, e annunciao uma
distinccao naquelle que os possue, grangeao a estima e a
benevolencia das pessoas instruidas e das classes elevadas
ao ecclesiastico que os cultivou, e lhes dao para com ellas
consideragSo e auloridade. Os Santos Padres que mais
lionra fazem a religiiio, haviao-se applicado por largo
tempo aos estudos que aqui recommendamos, e em parti
cular ao da eloquenda. Sao Chrysostomo teve por mestre
a Libanio; sao Jeronymo, a Donato; santo Agostinho e sao
Cypriano forao ambos professores de rhetorica. Sao Paulo
era versado na litteratura dos Gregos; cita dous de seus
poetas.
Posto que estes estudos nao sejao todos igualmente ne
cessarios ao orador sagrado, lienhum d’elles deixa de lhe
ser muito u til, e de contribuir para o boni resultado de
seus sermoes. O conhecimento das linguas originaes Ilie
abrira os thesouros da antiguidade, guia-lo-ha no estudo
dos livros santos, e Ilie facilitani a inappreciavel vantagem
de poder ler os Santos Padres em sua propria lingua. A licao dos poetas inflamma a imaginacao, abre as fontes da
sensibilidade, e excita o enthusiasmo que e a alma da
eloquenda, assim como da poesia. Ensina ella a dar brilho,
elevacao, harmonia ao estylo; finalmente inicia o orador
na arte de pintar e de fallar com viveza aos olhos, sem a
qual em balde esperara commorer. A historia dar-lhe-ha a
sciencia dos homens e uma experiencia anticipada. Nao
somenle ella o preservara de cair em anachronismos e ou-
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tros erros grosseiros, mas lhe ministrara ainda armas para
combaler a ma fe ou a ignoranda interessada dos inimigos
da religiao. 0 estudo das mathematicas tera a preciosa vantagem de abrir e apurar a intelligencia, e de tornar a concepgiio mais prompta e facil.
Se o estudo das linguas antigas 6 tao necessario ao orador sagrado, quanto mais o nao deve de ser o da lingua
m aterna, na qual ha de um dia annunciar a palavra de
Deos e pregar aos povos as verdades da Salvacao!
A este estudo se ha de applicar com esmero e affinco,
pois num orador defeito nao pode haver tamanho que mal
fallar a materna lingua. 0 que d’elle nao e isento da ma
idea de sua educacao, enfraquece a palavra de Deos, mo
lesta as orelhas das pessoas instruidas que o ouvem com
desprazer e nao se rendem a suas razoes.
Ao estudo da lingua materna hade o orador juntar, como
sendo-lhe igualmente indispensavel, o da dialectica e da
oratoria.
De cada uma d’ellas vamos a tratar, nas duas secedes
seguintes.
S E C tiO X I.

Dialectica.

Duas artes, diz o orador romano, devem concorrer a
formar o homem eloquente, a de comprehender, e a de exprimir-se. Se os bons oradores sao raros, 6 porque uns se
applicito a intelligencia das cousas, outros a sciencia das
palavras. Como, diz mais o grande orador, sem o ensino dos philosophos, conhecer o genero e a especie de
cada cousa? Como dividil-a em suas partes? Como distinguir o verdadeiro do falso ? Como tirar as consequencias,
prever as contradigoes, evitar as ambiguidades ?
Tai e a nece6sidade da dialectica para o orador, e taes
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sao os servigos que ella lhe fara. Guiado por ella , sabera
discernir com seguranga o verdadeiro do falso, o que entra
no assumpto ou lhe e estranho; penetrara com perspicacia
toda a extensao da materia; sabera definir, dividir, por em
ordem, encadeiar todas as partes; sabera subir aos primeiros principios, bem estabelecel-os, e tirar d’elles boas
consequencias; nao admittira prova que nao seja forte e
concludente, descobrira de antemao tudo que lhe poderao
objectar, ecaminhara continuamenteao fitn que se propoz,
sem parar nem distrair-se no desenvolvimento da idea
principal.
Kao e diffidi comprehender, que um discurso que nfto e
premeditado e disposto segundo a dialectica, nao pode
ser senao um montao de clausulas sem ordem, sem ligagao
e sem forga alguma para instruir e convencer. A dialec
tica e o nervo do discurso, e este nao e outra cousa mais
que um tecido de raciocinios fortes, solidos, concludentes,
tendendo todos a provar uma mesma verdade, mas ao
mesmo tempo revestido das bellas formas oratorias que
impedem degenere numa fria dissertagao.
Todos os grandes oradores forao profundos dialecticos,
Demosthenes, Cicero, sao Chrysostomo, santo Agostinho,
Bourdaloue, etc. Muito util sera aos oradores buscarem

em suas immortaes obras a applicagao das regras do raciocinio que tiverem estudado no curso da dialectica;
formar-se-hao assim no modo oratorio de discorrer e de pro
var a verdade.
A ligao das boas obras apologeticas, como as Variagdes
de Bossuet, sera mui propria, assim como qualquer obra
litteraria bem discursada, para guiar o orador e formal-o
na boa dialectica.
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S E C C io X I I .

Oratoria.

Embora reunira o orador uma logica segura e exacta
a mui variados conhecimentos, embora sera bom theo
logo, bom canonista, liabil dialectico; mui fracos seraoos
fructos de seu ministerio se ao mesmo tempo nao for dotado
do talento de presentar suas ideas debaixo de formas agradaveis e interessantes, se nao souber unir a forca do raciocinio o peso da amplificagao, se em fim nao estiver iniciado na arte de insinuar-se nos coragoes e de dominar as
vontades. Nao basta estar em estado de fazer conhecer a
vcrdade, e mister poder dar-lhe importancia, fazer com
que a amem e a queirao, e para isto so a oratoria descobre
os meios.
Recommendamos pois encarecidamente aos que se dedicao a mais elevada de todas as eloquendas, que nao abandonem o estudo dos preceitos que devem um dia guial-os
em sua nobre carreira, e que nao se contentem com os escassos conhecimentos que num anno de rhetorica poderao adquirir d’esta formosa arte. E nao se contentem com saber os
preceitos; leao aturadamente os bons autores, estudem com
attengao os modelos, em particular Cicero e sao Joao Chrysosiomo. Em balde se aprendem as regras, se nao se Ihes ve
a applicagao, se nao se Ihes descobre a verdadeira intelligencia nos modelos do genero em que nos queremos formar. So pela ligao aturada dos bons pregadores se pode
formar uma idea verdadeira do genero oratorio, comprehender o estylo proprio da cadeira evangelica e o tom que
lhe convent.
Para ler com fructo um discurso ha de formar-se primeiramente uma idea geral por uma primeira leitura menos attenta, mas seguida, ua qual so se dara attengao aos
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raciocinios com o designio de apreciar o todo. Comece-se
depois a ler segunda vez o discurso attentamente, e a estudal-o, por assim dizer, linha por linha, applicando a cada
proposigao as regras da arte de bem fallar.
Presenta-se o texto : que effeito produz elle em mini ?
Foi elle bem escolhido ? E bem apropriado ao comego do
exordio ? Prepara elle naturalmente o assumpto ? Esta elle
feito segundo as regras ? Examino do mesmo modo a propo
s ito , a divisao, a invocato. Passo depois a primeira parte:
noto se tem preambulo ou subdivisao. Considero e peso cada
prova em si mesma e em seu desenvolvimento oratorio. Vejo
a que ordem ella pertence, que proveito tira d’ella o orador;
como passa d’um desenvolvimento a outro. Sigo e estudo
o orador no emprego dos movimentos, na observanda do
decoro, na perfeigao dos pormenores; observo o que me
commove; busco as razoes por que assim succede. Noto em
particular o emprego das figuras e o que se chama formosura do estylo. Examino por este modo a fundo todo o dis
curso, em quanto as cousas e relativamente a arte, porque
scgui o orador em sua composigao, fiz um trabalho analogo ao seu, comprehendi a valia e os motivos de cada pensamento, de cada clausula, de cadapalavra.
liem facil e comprehender quao util seja este trabalho ao
orador, e quanto por elle se tornara apto para compor um
discurso quando tiver gravados em seu espirito o plano, o
andamento, e o todo d’algumas obras primas de que tiver
feito um particular estudo. Fagamos com tudo aqui duas
observagoes: prim eira, que em quanto nao tiver o gosto
apurado so deve estudar os oradores mais perfeitos, e so
estes deve imitar. A segunda obser. agao e que se applique,
como ja notamos, ao genero de pregagao para que tiver
mais propensao.
0 segundoexercicio, igualmente necessario, e a compo
sigao. Bom e ler, e ler m uilo; mas nao basta ler, e mister
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compor; compondo apreudereraos a compor, e com este
trabalho nosso utilizaremos o fructo de nossas leituras. Di
gamos algumas palavras a cerca do methodo que neste ex
ercitio se ha de seguir. Escolhe-se um assumpto dogmatico
ou moral, sobre o qual temos algumas ideas; medita-se,
discorre-se sobre cada uma d’ellas, dispoem-se por ordem,
ligao-se entre s i, e assim se forma um discurso pequeuo.
Tambem nos poderemos exercitar a compor separadamente
as partes d’um discurso regular : fazemos um exordio,
uma peroracao; desenvolvemos uma idea, um sentimeuto.
Tracamos, finalmente, e executamos o piano d’um grande
discurso, seguindo as regras que se acharao na segunda
parte d’este opusculo.
E muito para desejar que um amigo intelligente leia
nossa composicao e nos advirta dos defeitos que contem ,
e facilmente escapao a nossos olhos parciaes. Se nao tivermos ninguem que nos faga este servico podemos suppril-o,
ao menos em p arte, exercitando - nos a imitar nossos
modelos, os quaes nos servirao tambem de mestres. Punhamos por escripto a analyse d’um discurso ou d’uma parte
do discurso que houvermos estudado; fagamos nossa composigao seguindo a analyse, dando desenvolvimento a cada
idea principal. Quando nosso trabalho estiver feito, comparemo-lo com a obra do m estre, e facilmente conheceremos quanto d’elle se affasta, e quanto lhe e inferior; nao
deixara elle de nos advertir de quasi todos nossos erros.
A applicagao a estes differentes exercicios exigira sem
duvida grandes esforgos e aturada constantia; mas quern
se recusara a isto quando se trata de nada menos que da
salvagao das almas pelas quaes Jesu-Christo deo av id a?
Os mancebos romanos que se destinavao a carreira das
honras impunhao-se, durante largos annos, trabalhos muito
mais penosos que os nossos : Jlli quidem ut corruptibilem
coronam accipiant; not autem incorruptam (I. Cor., 9 ,
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13). Nao desprezemos nenhum meio de tornar mais fru
ctuosa , sob a accao da graga, a palavra que deverti um
dia continuar a missao do Verbo divino, impedir a perdi
eterna de tantas almas criadas a imagem de Deos, resgatadas com seu sangue, e finalmente grangear a nos mesmos
immortal gloria.
Terminaremos estas reflexbes a cerca do estudo da ora
toria, e todo este capitulo dos conhecimentos que se requerem no orador sagrado, por uma historia abreviada da
[ regagao na serie dos seculos christaos ale nossos dias.
Dividil-a-hemos em dez epocas.
8 IPrimeira epoca.

A primeira epoca e a dos Apostolos. 0 caracter de sua
eloquenda e uma grande simplicidade, que se liga comtudo a brandura e 4 forca, como se ve no discurso em que
sao Pedro langa em rosto a synagoga seu deicidio. Os Apos
tolos dao-se por testemunhas da vida e da resurreicao do
Salvador, conciliao a seu lestemunho uma forga maraviIhosa, mostrando-se sempre promptos a sellal-o com seu
sangue. Orgaos do Espirito Santo, prevenidos da especial
assistenda do Salvador, erao infalliveis em sua doutrina,
e provavao o que diziao com prodigios que fallavao mais
alto que as mais convencentes provas. Se os considerarmos
em quanto aos talentos naturaes, nota-se em sao Pedro e
sao Thiago uma linguagen branda e affectuosa, animada
do zelo ardente da salvagao do proximo; em sao Joao, uma
imaginagao viva e um coragao por extremo sensivel. Sao
Paulo e admiravel pelo vigor, nobreza, elevagao de sua
eloquenda, assim como de seu caracter (1).1
(1) Eis-aqui como Vieira caracteriza a eloquenda dos Apostolos : - Mathens facil, Joao m ysterioso, Pedro grave, Jacobo forte, Thadeo su-
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S II.
Segunda epoca.

fi a das perseguigoes. Nesta idade, os discursos eloquen
tes, como os que nos deixarao os santos Padres no periodo
seguinte, nao erao nem necessarios nem possiveis. Osfieis
reuniao-se As escondidas em lUgares retirados, desconhecidos dos pagaos, para ali celebrarem a pressa os divinos
mysterios. A santa vida dos christaos e o heroico valor dos
martyres, eis o que fazia sobre os idolalras uma impressao
que nao poderiao fazer os mais eloquentes discursos.
O que ha notavel nesta epoca sao as obras dos Padres
apologeticos. Os principaes entre os Gregos sao: sao Jus
tino , sao Clemente de Alexandria, e Origenes; a quem
seu bello engenho, ornado de vastos conhecimentos, nao
preservou todavia de alguns erros, distingue-se sua elo
quenda por uma grande forca de raciocinio e um estylo
nobre e elevado. Sao Justino, perfeitamente instruido das
opinioes recebidas entre os philosophos, oppoz-lhes com
grande vantagem seus dogmas e seus erros.
Entre os Latinos encontramos Tertulliano, cujo engenho
profundo, penetrante e ousado, mas aspero e inculto, foi
levado alem dos limites da verdade por uma imaginacao
ardente e desregrada; sao Cypriano, cuja eloquencia e
suave, insinuante e persuasiva; Lactancio, a quem a pureza e polidez de sua diccao fizerao dar o cognome de Ci
cero christao.
S n i.
Terceira epoca.

fi a idade d’ouro da eloquencia christa. Esta epoca en ■
blim c; e todos cora tal valentia no dizer, que cada palavra era nm tro
v.io, cada clausula um raio e cada razao um triumpho» (I, 58).
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cerra o 4° e o 5° secuto. A Igreja grega e a latina offerecemnos, nesta epoca, oradores eminentes, e incomparaveis engenhos. Como porem a lingua, a litteratura e o bom gosto
se houvessem mellior conservado entre os Gregos que entre
os Latinos, sobrelevao em geral os Padres gregos aos lati
nos, no que toca a eloquencia. E espantoso o numero dos
que entre os primeiros illustrarao o pulpito com seus talentos. Contentar-nos-hemos com fallar rapidamente dos
trez principaes d’entre elles : suo Basilio, sdo Gregorio
Nazianzeno, e sao Chrysostomo.
Sao Basilio, admiravel pela elevacao e nobreza de sua

eloquencia, por sua vasta erudicao, pelo profundo de seus
raciocinios, foi comparado pelos mesmos pagaos aos mais
famosos oradores profanos.
Sao Gregorio Nazianzeno e ao mesmo tempo notavel
como poeta e como orador, pela pureza, elegancia, no
breza , variedade de seu estylo, muitas vezes pelo sublime
de seus pensamentos, sempre pela forca de seu raciocinio.
Talvez prodigaliza elle algum tanto de mais os ornatos.
Sao Chrysostomo, com razao cognominado boca de ouro,
e cujo nome annuncia a eloquencia personiflcada. Nenlium
liomem reunio nunca, em tao elevado grao, os talentos que
formao o orador : vigor e sublimidade de engenho, prodi
giosa fecundidade de imaginagao, talento admiravel de dia
lectica, sagacidade maravilhosa para aproveitar as menores circum standas, doutrina vasta e segura, notavel per
spicacia para insinuar-se nos coracoes e dominar as vontades. Orador verdadeiramente popular, sao Chrysostomo
e digno de ser proposto a todos os seculos como o mais
perfeito modelo de eloquencia christa; pois nelle se admirao, d’um lado, com o mais nobre caracter, as mais altas
virtudes dos varoes apostolicos; do outro, urna admiravel
doutrina, unida a um gosto purissimo e um perfeito conhecimento da lingua em que fallava e escrevia. Ternos d’elle :
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1° um tratado do sacerdocio; 2° varios tralados de contro
versia, de m oral, etc.; 3° liomelias. Devem ler-se com
preferencia as que fez ao povo de Antioquia; que as compoz elle com particular cuidado e esmero (1).
Entre os Padres latinos faremos mengao dos quatro
grandes doutores da Igreja latina : santo Ambrosio, sao
Jeronymo, santo Agostinho e sao Gregorio Magno. Veio
este muito tempo depois dos outros, mas, pelo seu engenho e eloquenda, pertence A mesma epoca.
Santo Ambrosio e notavel por sua dicgao magestosa,
forte e meliflua. Representao-no tendo a seus pes uma colraeia d’abelhas, emblema da suavidade da sua eloquencia.
Sao Jeronymo e o Origenes dos Latinos, por causa de
sua vasta erudigao. Seu estylo e forte, animado e vigoroso;
mas desigual, e fallece em geral de eleganda. Algumas
vezes e vehemente com excesso. Suas cartas formao uma
collecgao interessante e muito iustructiva.
Santo Agostinho, engenho na verdade prodigioso, tanto
por seu vasto e profundo saber, como por sua elegante e
vigorosa dialectica. Resente-se um pouco do mao gosto
que reinavaem Africa, ondenascera, assim como na Europa
occidental. Gosta de agudezas e chistes, e seu modo de moralizar e mais dialectico que oratorio. Entre as muilas
obras que compoz, citaremos como parlicularmente uteis
ao orador sagrado, por causa da admiravel doutrina que
encerrao, e da terna piedade que respirao, o Livro das
confssdes, o da Cidade de Deos, as Meditardes e a obra
intitulada Doutrina Christa.
Sao Gregorio Magno e certamente inferior aos precedentes, pelo que tocaa eloquencia; mas seus escritos sao
muito notaveis peia solidez e uncgao; parecerao taes sobre
tudo se os compararmos com as obras dos autores con
t i ) Veja-se M. Villemain, Eloquence del Peres grecs.
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temporaneos. Deve ler-se e meditar-se com especial atten
tio o seu Pastoral.
$ IV.
Quarta epoca.

A quarta epoca estende-se desde o seculo 6° a t6 ao 13°.
Foi a epoca da decadencia das lettras e das sciencias em
geral, e tambem o foi para a pregagao, considerada em
quanto a Arte oratoria. Nao cabe duvida, que a palavra de
Deos nada perdeo de sua virtude; nao obstante o mao
gosto dos que a annunciavao, n;lo deixou de ser, no meio
dos tempos que chamao barbaros, como nos mais bellos
dias da Igreja, a tocba da verdade, o canal da sciencia
evangelica, o esteio do Christianismo e a luz do mundo.
Nos seculos menos illustrados, vio-se esta santa e omnipotente palavra ganhar ainda reinos inteiros a Jesu-Christo,
como no tempo em que a voz de alguns Pescadores submettiao o imperio romano ao jugo da Fe. No meio das trevas que envolverao o mundo depois da invasao dos barbaros
e da ruina do im perio, apparecerao de seculo em seculo
alguns varoes insignes, que, elevando-se a cima do vulgo
por suas luzes e estremadas virtudes, conlieciao a arte de
commover os coracoes, e sabiao tornar brandos os feros
costumes dos indomitos conquistadores.
Nao 6 menos verdade q u e, pela desgraca dos tempos,
havendo sido grande o descuido em cultivar as lettras e
as sciencias, veio a perder-se inteiramente o bom gosto,
tornou-se barbaro o estylo, e a formosa lingua de Cicero
degenerou mini idioma grosseiro e corrupto; parecia em
fim que o verdadeiro genio da eloquencia havia inteira
mente desapparecido. Os discursos nao erao outra cousa
mais que urna longa enfiada de textos, entremeiados de
figuras insipidas, de allegorias exageradas, de concei os
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alambicados, de agudezas chistosas, de trocadillios de palavras e ate de rim as; nenhuma critica, gosto pessimo; a
cada passo devaneios, antes desvarios d’uma imaginacao
exlravagante e descomedida.
Sao Bernardo, que vivia no 12° seculo, deveo sem duvida a uma graga particular o ser preservado dos defeitos
do seu tempo. Sua dicgao e nobre, seu estylo polido, sua
doutrina mui solida e terna; seus escriptos respirao a mais
pura uncgao.
S v.
Quinta tpoca.

Encerra esta epoca o 13°, 14° e 15° seculo. Sao Joao
Damasceno foi o primeiro que no 8° seculo tratou escholastica e methodicamente toda a theologia, reduzindo-a a
um compendio regular. 0 que elle fez para os Gregos,
fel-o Pedro Lombardo e sao Thomaz d’Aquino para os La
tinos , e bem de pressa passou o methodo escholastico da
theologia para o pulpito. Devemos em particular a este
methodo as divisoes regulares e as subdivisoes symetricas.
Na epoca em que a escholastica invadio o pulpito, epoca
em que se nota mais verdadeira sciencia e mais solida
ins ruccao que na precedente, uma grande aridez caracteriza os discursos; tudo ali e compassado, medido por bitola; algumas vezes e uma allegoria em que se faz entrar
a furca toda a materia. Sao Thomaz, santo Antonio de
Padua e sdo Boaventura sao a gloria d’esta epoca.
S VI.
Sexta epoca.

Ao entrarmos nos tempos modernos, em que a eloquen
d a chrisla conseguio desprender-se de todos os embaracos
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do mao gosto para diffundir novo lnzimento, limitar-noshemos a consideral-a no pulpito francez; porque ali se encontrao os mais perfeitos modelos, e ali se observao melhor
e sao mais sensiveis os progressos que ella fez.
Abraca a 6“ epoca o 16° seculo; foi a epoca do renascimento das lettras na Europa. Por toda a parte se animarao entao o amor da sciencia e o ardor aos estudos lit
terarios ; mas o bom gosto levou ainda muito tempo a
form ar-se; a eloquenda do pulpito pareceo ao principio
antes perder do que ganbar. Na idade precedente o me
thodo de pregar era rude, secco, sobrecarregado de termos
obscuros e de divisoes estravagantes; via-se todavia a verdade, e os discursos instruiao. Na epoca actual, os sermoes offerecem uma estranha mistura dos mais ridiculos
ornatos: historias profanas, sentengas philosophicas, fa
bula , poesia, historia natural; toclas as a rte s, todas as
sciencias ali se achao confundidas. A moral esta como afogada num matagal de erudicao profana; a verdade e defendida por miseraveis razoes e mesquinhas puerilidades.
Sagrado, profano, latim , grego, tudo ali esta misturado.
Nenhuma duvida cabe, que os que procuravao pela pregagao a salvarao das almas e a gloria de Deos evitavao cuidadosamente um tal modo de annunciar a palavra de Deos
tao contrario ao fim que se devem propor; porem tal era
o methodo dos pregadores da moda, dos que imprimiao
seus discursos, ordinariamente depois de os terem traduzido em latim. D’este genero sao Raulin, Menot, Maillard; Barlette, Boucher, etc.
§ VII.
Septima epoca.

E uma epoca de transicao, que occupa a primeira metade do 17° seculo. Come ea o bom gos!o entao a apparecer
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nos sermoes, como na litteratura. E a epoca de sao Fran
cisco de Sales. Este santo bispo introduzio ideas mais sas
no modo de annunciar a palavra de Deos, posto que seu
exemplo nao reformou logo o mao gosto de pregar. Ca
mus, bispo de Belley, que llie sobreviveo, nfio pode libert tr-se da mania de se exprimir d’um modo estranho e affectado, e a este respeito esteve muito longe de seguir as
pisadas de seu santo amigo. Este desembaraga o discurso
da ma liga que os seculos precedentes haviao introduzido
na eloquencia do pulpito; deixa fallar seu coracao; de
sous labios manao a uncgao e a piedade. Se algum defeito
se llie pode notar, na ordem litteraria, e talvez o multiplicar demaziadamente as imagens. Entre as suas admiraveis cartas encontramos uma, escripta ao bispo de Bourges,
que encerra excellentes preceitos para bem pregar.
Estevdo Molinier, contemporaneo de sao Francisco de
Sales contribulo tambem muito para introduzir o bom
gosto na pregagao, pela solidez de sua doutrina, o acerto
de seus raciocinios, a nobreza de seu estylo. Nota-se-lhe
com tudo o defeito de abusar da erudigao profana.
Vein depois d’estes os P. P. Caussin e Lejeune, chamado
o Cego. Perdera elle a vista na idade de 35 annos, nao
deixou po'rem de continuar com grande zelo e maior fama
as funcgoes de missionario. Acha-se em seus sermoes a pa
lavra de Deos presentada com simplicidade e solidez. Segue
urn methodo de divisao, ou antes de subdivisao, mais theo
logico que oratorio; divide por generos de provas: 1° provas tiradas da Escriptura sagrada; 2° autoridade dos santos
Padres; 3° argumentos da razao e consequendas moraes.
Podem citar-se ainda outros pregadores, como Senault.
Lingendes, Texier, Joly, etc.
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S VIII.
Oitava epoca.

Pelo meiado do 17° seculo tinha-se aperfeicoado o bora
gosto, e a lingua franceza parecia haver chegado ao maior
auge de perfeicao; porem a eloquencia do pulpito deivaxa
ainda muito a desejar. Bossuet elevou-a d’ura jacto a tal
ponto, que poucos oradores poderao jamais la chegar.
Deixa mui longe de si os que o precederao pelo sublime
e profundo dos pensamentos, pela nobreza e vebemencia
dos affectos, pela grandeza e magestade das imagens; engenho creador, lao admiravel pelo vigor das conceproes,
como pela forca do raciocinio e solidez da doutrina. Mo
obstante sua grandeza e vehemencia e sempre singelo e
natural; se algumas vezes usa de expressoes familiares,
sabe dar-lhes realce e enobrecel - as. Todas suas obras
sao de mao de mestre. Eis-aqui as que particularmente se
recommendao aos pregadores : VExposition de la doc
trine de VEglise calholique; les Variations des Eglises
protestantes; \'llisloirc universelle; les Elevations sur
les mysteres; la Comaissance de Dieu; e les Sermons, em
17 volumes, in-12°.
Bossuet nao escrevia seus discursos senao em parte;
muitas vezes s6 os punha por escripto depois de os haver
improvisado; nota-se por isso em alguns d’elles bastante
diffusao nos periodos, e certo desalinho nas clausulas. Os
que elle compoz com vagar e castigou com esmero formao
uma collecgao de 6 volumes in-12°, com o titulo de :
Chef-d'oeuvre oratoire de Bossuet. Deo este insigne orador
nova forma a oracao funebre, e aperfeicoou admiravelmente este genero de discurso. Entre suas oragoes fune
bres ha sobretudo trez que nao serao nunca assaz estu-
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dadiis: sao a da rainha de Inglaterra, a da duqueza d’Orleans e a do principe de Conde.
Bourdaloue. Parece que a mesma razao fallou pela boca
d’este admiravel pregador. Possue no mais elevado grao a
eloquencia do raciocinio : sua logica e exacta e segura; 6
excellente pelo modo solido de tratar o assumpto, pelo
methodo e ordem que usa no discurso, pelo estylo nervoso,
nob re e natural. Sua doutrina e segurissima; e pode ser
considerado, quasi sem reserva, como urn modelo perfeito
da pregagao Christa. Nao se pode assaz admirar, em seus
discursos, a arte das divisoes, assim como a escolha e o
emprego que sabe fazer dos textos da sagrada Escriptura e
dos santos Padres. E pena que a tao bellos talentos nao
reunisse urn mais elevado grao de sensibilidade, a arte
dos movimentos oratorios e aquella unccao que torna efficaz a convicgao.
Massillon. Faz-nos lembrar Cicero, pela suavidade, encantos e harmonia de sua elocucao; assim como a forga e
a sublimidade de Bossuet nos trazem a lembranca Demos
thenes. E admiravel Massillon pela riqueza e formosura
das amplificagoes, pela arte de penetrar nos coragoes, e
pela uncgao que interessa e commove profundamente.
0 so defeito que alguns lhe nolao e pregar uma moral al
gum tanto severa. Nunca serao assaz lidos seus sermoes
do advento, da quaresma e suas conferencias ecclesias
ticas. A quaresma pequena ( le Petit Careme) , que pregou
muilo tempo depois na presenga de Luiz XV, ainda muito
mogo, deve considerar-se como obra prima de estylo, mas
de modo nenhum como modelo de pregagao christa; Mas
sillon tinha talvez julgado opportuno dever mudar seu
modo ordinario de pregar, por causa dos poucos annos do
principe diante do qual fallava.
Flexier. E o Isocrates francez. Como se applicou em
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particular a oragao funebre, collocarao-no algumas vezes
apar dos grandes oradores que o precederao. E todavia
mais diserto que verdadeiramente eloquente. Era que mais
se esraera e era fazer seu estylo suave, fluido e numeroso.
Seus ornatos nem sempre sao de bom gosto, e as raesmas
figuras se repetem demasiadas vezes. A oragao funebre de
Turenna e tida como sua obra de exame.
Mascaron deixou tambem oragoes funebres; mas fica
muito aquera dos grandes oradores de que acabamos de
fallar.
Juntaremos a estes, como pregadores mui distinctos, os
P. P. Cheminais e La Rue; notavel o primeiro, pela uncgao earted e se insinuar; conspicuo o segundo, pela forga
e vehemencia do discurso.
8 IX.
Kona epoca.

A nona epoca e a do 18° seculo. A grandeza e a gloria
do seculo de Luiz XIV pareciao ter descido com elle a se
pultura. A eloquenda do pulpito nao podia escapar a espantosa decadencia que bem de pressa se manifestou nos
differentes ramos da litteratura. Abandonarao-se as estradas que os oradores do precedente seculo haviao tragado; e muitos pregadores, mais sensiveis aos applausos
da multidao do que a gloria do divino Mestre, aviltarao a
palavra santa pela affectagao e por todos os defeitos que
d’ella sao consequenda.
Na boca d’estes oradores tornou-se a eloquencia sagrada
toda mundana. A Escriptura nao figurava nos sermoes senao como ornato; grande apuro d’estylo, mania de qua
dros e descripgoes, phrase sobre carregada de sentengas,
palavras technicas, expressoes poeticas. A’ instrucgao so
lida succedeo uraa moral toda philosophica, unicamente
6
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fundada em razbes humanas. Desappareceo a uncgao, deseccou-se a piedade: contentavao-se os pregadores com divertir o espirito dos ouvintes e adular-Ihes as orelhas
com uma va harmonia; sua palavra fallecia de forga e de
pathetico, e por consequencia nenhum fructo de conversao
colhiao. Em vez de se applicarem a conjurar a tempestade
que ameagava ao mesmo tempo a sociedade e a religifio,
rnuitos pregadores pareciao entender-se com os que preparavao a mais terrivel das catastrophes, fazendo-se o
echo de suas declamagoes sediciosas, censurando com azedume os ricos, os grandes, os principes, toda autoridade.
Era este um meio de se popularizarem, que levavao muitas
vezes a um excesso incrivel; a tal ponto tinha invadido
tudo o espirito philosophico, sem respeitar nem mesmo a
cadeira evangelica!
Felizmente este mao gosto e deploravel modo de annunciar a palavra de Deos nao tinhao penetrado por toda a
parte. Nesta mesma epoca, numerosos missionaries, animados do verdadeiro espirito de Deos, laziao soar no centro
das provincias os accentos d’uma vigorosa eloquencia, verdadeiramente christa, (jue obrava por toda a parte prodigios de conversao. Citaremos, como o mais celebre d’entre
elles, o grande Brydaine, distincto em elevado grao pelo
raro talento de commover os coragoes, e a quern muitissimas almas deverao seu arrependimeuto e sua eterna salvagao.
Ainda mesmo na capital, varios oradores souberao preservar-se do contagio de seu seculo; os mais notaveis
d’entre elles sao os P . P . Segaud, Poulle e sobretudo
Neuville, que mereceo ser collocado a frente dos oradores
de segunda Ordem. Adquirio grande fama no decurso do
18° seculo, e conservou sua voga por espago de 40 annos.
Tinha muito talento, grande facilidade, imaginagao viva e
gosto apurado em nao escolher senao assumptos dignos do
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pulpito. iNota-se todavia em seu estylo certa decadencia; a
forca de accumular synonymos, epithetos, antitheses compassadas, vein por fim a nao ser mais do que urn bom fallador sem forca uem uncgao. Remediava era grande parte
estes defeitos com urna pronunciagao animada e rapida.
S X.
Decima epoca.

Eis-nos chegados a decimae ultima epoca, a dos principios do 19° seculo.
Quando, depois da mais cruel das tormentas, se levantarao os altares e se abrirao os templos, resentio-se a pregagao da queda dos estudos ecclesiasticos e da ruina das ordens religiosas. Isto nao obstante, alguns oradores gozariio
d’uma reputacao bem merecida, taes sao de Boulogne e
Frayssinous. 0 primeiro nao deixa de ter talento e fa
cundia, mas fallece de natural, e por vezes e inchado. 0
segundo nao tern estes defeitos, e adquirio fama com as
conferencias que pregou em sao Sulpicio, de 1803 a 1822,
e que formao uma bella apologia da religiao christa. 0
P. Muccarthy, nao ha ainda muitos annos, excitou tambem grande admiracao na capital, e renovou nas provin
cias os prodigios da eloquenda dos missionarios.
A vista d’olhos mui rapida que acabamos de lancar sobre as differentes epocas da pregagao, bastard para dar
alguma idea de sua historia. Limitamo-nos a nocoes mui
succintas, porque o piano d'este opusculo nao nos permillia sermos mais extensos.
Bem quizeramos ajuntar alguma noticia critica a cerca
de nossos pregadores portuguezes, mas pela mesma razao
o nao faremos; talvez mais para diante, se este nosso
trabalho merecer a acceilagao do publico, lhe accrescen-
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taremos no fira um appendix a cerca da pregagao em Por
tugal.

CAPITULO III.
B o* v irtu d e * n e c e s s a r i a s no O r a d o r s a g ra d o .

Embora o orador sagrado seja dotado pela natureza dos
mais bellos talentos, embora tenha elle recebido uma educacao desvelada, embora seu espirito se ache ornado dos
mais vastos conhecimentos; se tudo isto nao for realcado
em sun pessoapelos bons costumes e a solida virtude, deve
renunciar para sempre a conseguir o unico e verdadeiro
flm do discurso sagrado: a edifuacao dos fieis e a salvagao
das almas. A virtude pode algumas vezes substituir no
pregador tudo o m ais; nada porem pode substituir a vir
tude. A conviccao d’esta verdade resultara, como esperamos, dos desenvolvimentos em que vamos a entrar; fallaremos em primeiro lugar dos bons costumes em geral, da
virtude necessaria ao pregador; trataremos depois em par
ticular das virtudes que lhe sao especialmente proprias.
seccao

p n iiiE in .% .

Dos bons costumes e da virtude em geral.

Definiao os antigos o orador vir bonus dicendi peritus,
um homem probo perito em bem fallar. Ora se elles nao
podiao comprehender, que sem um coragao puro e vida
morigerada podesse um orador persuadir; se elles recusavao o titulo de orador ao que se fazia interprete da ver
dade e da virtude, sem a amar de coragao e mostrar-lhe
as feigoes em seu proceder; quanto mais exigentes nao
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deveraos nos ser para com o orador sagrado, o ministro
do Evangelho, o embaixador do Altissimo, o organ de
Jesu-Christo, aquelle que annuncia tao sublimes verdades,
ensina as virtudes todas, de quern em fim depende a salvagao do m undo!
A bondade dos costumes e a virtude sao por tal modo
necessarias ao pregador, que todos os santos Varoes que
em seus escriptos fallarao da pregagao evangelica sao una
nimes em dizer, que a perversidade dos homens, as poucas
conversoes que se operao, e, por conseguinte, a perda d’um
sem numero d’almas, sao o effeito da falta de virtude e de
santidade naquelles que annunciao a palavra de Deos. Dainos um pregador de conhecida virtude, dizem ao mesmo
tempo santa Theresa e a beata Maria da Encarnagao, e elle
fara mais fructo que cem outros que nao sejao virtuosos.
Poucas pessoas, diz mais esta, que tivessem o espirito
apostolico, converteriao e abrazariao o mundo do amor de
Deos, como fizerao autr’ora os Apostolos.
Doze homens, destituidos de talentos naturaes, poderao,
diz sao Chrysostomo, converter a Jesu-Christo quasi todo
o mundo, e no$_que somos innumeraveis nao podemos con
verter o pouco que resta, nos que deveriamos ser bastantes para converter mil mundos! Nem nos digao, accrescenta o mesmo santo doutor, que os Apostolos tinhao o
dom dos milagres; pois muitos outros tern tambem feito
milagres, mas nao produzirao similhantes fructosde eonversao. 0 que fez pois fructificar tao admiravelmente a pa
lavra dos primeiros discipulos ? A santidade de sua vida,
as victorias que alcangavao de si mesmos, o desprezo que
tinhao das riquezas e das honras. Supponde-os dominados,
como nos, pelas inclinagoes da natureza, ainda quando ti
vessem resuscitado milhares de mortos, nao so nada conseguiriao, mas seriao ainda tidos por impostores. Sao Joao
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Baptista nilo fazia milagres (1), e pela impressao que sua
vida austera causa va nos animos dos que o viao, chamava
a si toda a Judea e fazia admiraveis conversoes: tao verdade e , termina sao Chrysostomo, que a virtude, a santidade e quem da lustre a tudo o mais, e enche os pregadores da graga divina tanto para elles mesmos como para
os outros.
Esta santidade, absolutamente necessaria ao orador sagrado, lia de ser ao mesmo tempo interior e exterior; e
mister que seja e parega virtuoso. Ha de, primeiroque tudo,
ter vida regrada e cortar tudo que de algum modo pode
desedificar os fieis. A razao d’isto e porque deve mostrar-se
por suas obras penetrado do amor da virtude que elle pretende inspirar aos outros. As obras tem muito mais furca
que as palavras para fazer impressao nos animos e ganhar
os coragoes. Se as acgoes do pregador nao estao d’accordo
com seus discursos, se elle condemna o que diz com o
que faz, se moslra por seu modo de viver que nao crfi
na verdade do que ensina, e evidente que tira a seus dis
cursos toda a autoridade. O uvil-o-hao por ceremonia,
diz Fenelon, mas obrarao como elle; se mostra talento,
ollial-o-liao como um liomem que representa bem urna
especie de comedia, de maneira que, quanto mais eloquente for, tanto mais desconfiarao d’elle, porque verito
em seu dizer mais artificio que sinceridade. AdmirarSo seu
talento, dar-lhe-hao o titulo de orador, ao qual pensito da
importancia; porem deixar-se persuadir por um tal hom em , nunca (2).
(1) Joannes signum fecit nullum (Joan., 1 0 ,4 1 ).
(2) «0 mellior conceito que o pregador leva ao pulpito, diz o P ' Vieira,
qual cuidais que 6? £ o conceito que de sua vida tEm os ouvintes. Anligamente convertia-se o mundo; hoje porque se nao converte ninguem ?
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A bondade de costumes do orador sagrado deve ser ta l,
no possivel, qual corresponde a dignidade d’um minis
terio que mereceo ser exercido pelo Filho de Deos. Quando
foi destinado Isaias para pregar a seu povo, baixou um
cherubim do ceo, e tornando fogo do altar, chegou-se
a elle e purificou-lhe os labios com aquelle fogo sagrado
para que suas palavras purificassem os vicios do povo. No
dia de Pentecostes forao cheios os Apostolos da graga e virtude do Espirito Santo, para que levassem por todo o
mundo o Evangelho elerno, e sao Paulo foi arrebatado
ale ao terceiro ceo para que aprendesse entre os anjos
o que havia de ensinar aos homens. Que m inisterio! Quanta
pureza nao pede! Que santidade nao requer! Por isso dizia
santo Thomaz : Nemo debet praedicationis mums assu
mere, nisi prius fuerit in virtute perfectus (part. 3, 41;
art. 3, in C.).
Desengaue-se o pregador christao, e entenda, que se lhe
e necessaria a luz da doutrina, n;1o lhe e menos necessaria
a bondade dos costumes. «De tal modo, dizia Jesu-Christo
a seus Apostolos, ha de luzir vossa luz (vossadoutrina)
diante dos homens, que vejao vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que esta nos ceos.»
Consultemos a historia da Igreja, e veremos que esta
filha do ceo cresce e se propaga, nao tanlo pela persuasao
das palavras como pela santidade das obras. Era tao santa
a vida dos primeiros christaos, que todo o povo os contemplava, e sua santidade fazia qu£ muitos se convertessem e
unissem a elles. A santidade de sao Paulo, primeiro ermita, povobu de Christaos os desertos, sem outros sermoes
que sua santa vida; e sao Francisco d’Assiz costumava
Porque hoje pregSo-se palavras e pensam entos, antigamente pregavSose palavras e obras. Palavras sem o b ra s, sao tiro sem bala; atroao, mas
nio ferem* (1,27).
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dizer a seu companheiro : «Vamos a pregar; » e pondo o
capuz na catena, cruzando os bragos no peito, e mettendo
as maos nas m angas, passeava pelas ruas da cidade sem
fallar uma so palavra, porque sua vida exemplar, levada
pelas ruas com uma santa compostura, pregava mais efficazmente que podiao fazel-o seus sermoes.
Dizemos isto, nao para excluir de modo algum a necessidade do estudo e deposito da doutrina no pregador, senao
para que entenda quanto importa ao que lia de pregar a
santa palavra e santificar ao povo christao ter uma vida
pura e santa; porque a quern limpara um sujo ? diz o Ec
clesiastico : Ab immundo quis mundabitur?
«Faze escolha, dizia Seneca, d’um mestre que te admires
mais ao vel-o que ao ouvil-o (1).» Os que dao ligoes para
bem viver, nao esperem conseguil-o se vivem m al; porque
o que ensinao com suas palavras o contradizem com suas
obras, diz sao Gregorio; e accrescenta o santo doutor esta
bella advertencia :« Convem lirapar-se primeiro a si mesmo,
e assim limpar aos outros; fazer-se primeiro sabio a si
mesmo, e assim fazer sabios aos outros. Convem fazer-se
primeiro clara luz a si mesmo, e assim allumiar aos outros;
chegar-se primeiro a Deos, e assim fazer que a elle se clieguem os outros. Convem em fim santificar-se primeiro a si
mesmo, e fazer assim que se santifiquem os outros.»
A falta d’estas disposicoes e , fallando geralmente, uma
das causas porque, resoando com tanta frequencia a divina
palavra em nossos templos, particularmente nas grandes
povoagoes, e sendo esta divina palavra, segundo a expressao da sagradaEscriptura, mais penetrante que uma espada
de dous flos, nao traspassa de dor os coragoes dos peccadores; e sendo alem disso como um malho que esmaga as
( i; Eum elige doctorem, quem mapis admireris cum videris quam cum
audieris.
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pedras, nao abranda sua dureza. Trata-se as vezes este ne
{•ocio eterno mais com palavras que com obras, mais com
doguras que com lamentos, mais com cultura de estudo que *
com ancia de conversao; e assim nao e de estranhar
que, apesar da efficacia da divina palavra e da frequentia
com que se annuncia, seja tao eseaco o fructo que produz (1).
S E C C iO I I .

Piedade.

A urna virtude solida e a bondade de costumes deve
reunir o pregador o espirito de piedade, isto e , um terno
sentimento d’amor de Deos, urna doce e viva affeigao
aquelle cujo amor deve inspirar aos homens. Se a piedade
6 tao indispensavel ao sacerdote em geral, para o ajudar a
desempenhar dignamente suas santas funccoes, quanto
mais necessaria nao deve ella ser ao pregador, cujo prin
cipal emprego e manter e propagar entre os homens o
fogo do divino amor que Jesu-Christo veio trazer a terra ?
Um sacerdote com piedade mediocre, e a te sem piedade
alguma, podera administrae validamente os Sacramentos, e
assim salvar as almas; porem sem piedade ser-lhe-ha impossivel, pelo menos ordinariamente, fozer nascer nos coracoes o amor divino pela pregagao, e consequentemente
produzir fructos de salvagao. E na verdade, como podera
elle communicar e inspirar um sentimento que nao existe
em seu coragao e que elle mesmo nao experimenta? Para
que um carvao possa accender outros carvoes, nao e por
ventura necessario que elle esteja em brasa? Comegai por1
(1) Fallando a este respeito, exprime-se assim o P 'V ieira: «I)iz Christo,
que a palavra de Deos fructifica cento por u m ; eu ja me contentara que
fructificasse um por cento. Se com cada cem sermOes se convertfra e emendiira um liomcm, ja o mundo fora santo» :1 , p. 15).

\_
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encher-vos a vos mesmos fle pios sentimentos, diz siio
Bernardo, e depois pensareis em espalhdl-os em torno de
vos : Implere prius et sic curato effundere. Sede um tanque que da de sua abundanda, e nao um canal que so
conduz as aguas que d’outra parte recebe. Si sapis, con
cham te exhibebis, non canalem.

A piedade accende nos coracoes o zelo da gloria de Deos
e da salvagao doshom ens, que e alma de pregacao. Da
piedade do pregador e que se deve particularmente esperar a conversao dos peccadores. E na verdade, o pregador
e um instrumento nasmaos dagraca; ora um instrumento
opera com tanta mais fVjrca e bom exito, quanto mais esta
unido a mao que d’elle se serve; produziremospois tanto melhor effeito, quanto mais unidos estivermos a Deos; porque
e o amor e a piedade que unem estreitamente nossa alma a
Deos, o instrumento fragii e mortal a mao divina que se
digna de obrar por elle fructos de vida e de salvagao.
Finalmente, da piedade nasce a uncgao. A uncgao! isto
6, um nao sei que suave e terno que parece manar d’uma
nascente fecunda para se ensinuar com a voz do pregador
ate ao fundo das almas, affeigoal-as e commovel-as profundamente; dom ineffavel que Deos fez a sua Igreja, e que
so nella se acha; linguagem especial do Espirito Santo, que
penetra nos coracoes com maravilhosa suavidade, faz
derramar doces lagrimas, e opera ao mesmo tempo sobre
a vontade com grande forga, lodaa efficacia da graga, da
qual immediatamente procede.
Este dom admiravel e divino, esta linguagem santamente affectuosa, que ganlia e subjuga os coragoes, a qual
nada resiste, que salva mais almas que os mais bellos talentos, que os mais eloquentes discursos, nao se acliara
munca nos labios d’um orador cujo coragao nao estiver
abrasado das vivas chammas da piedade christa. A uncgao
mana do sentimento interior das cousas de Deos; nasce
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d’uma alma possuida do amor divino. Se vossa alma estiver secca nao sairao d’ella sentio palavras m ortas, que
mio poderao dar vida, nem accender nos outros um fogo de
que ellas mesmas fallecem; se porem estiver abrasada da
piedade, vossos labios respirarao os ardores do amor divino,
sabereis descobrir mil formas para vos ensinuardes nos
animos, para vos assenhoreardes dos coragoes e propagar
nelles o incendio de que o vosso esta abrasado.
Esta brauda e terna piedade que transluz no semblante,
no olhar, na voz, nas palavras do pregador, e se mani
festa num zelo ardente pela gloria de Deos e salvagao das
almas, acha seu alimento no espirito de oragao, sua regra
na prudencia, sua guia na pureza de intengao, e seu sus
tentaculo na lmmildade. Diremos algumas palavras a cerca
d’estas virtudes especialmente necessarias ao pregador.
tfE fC A O

III.

Espirtio de oratdo.

Na oragao e onde se bebe a uncgao; da oragao e que se
nutre principalmente a piedade. A oragao 'e para o pre
gador o melhor de todos os livros, o mais eloquente de todos os mestres, e em nossos dias um preservative continuo
contra os perigos de nosso ministerio. « O primeiro conselho que vos dou para bera pregar, dizia o Pe Lejeune, e
bem orar; o segundo, bem orar; o terceiro, o quarto, o
quinto, etc., e bem o ra r.» Aquelle santo missionario estribava este preceito fundamental no exemplo do Salvador
que consagrava o dia a pregagao, e a noite a oragao : Erat
pernoctans in oratione ( L uc., 6, 12).
A oragao da-nos ao mesmo tempo o couhecimenlo, a
intelligencia e o gosto das verdades que havemos de annunciar. Vita activa, diz santo Thomaz, praesupponit
abundantiam contemplationis, prcedicando enim contem-
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piata tradit. A vida activa, cuja principal parte e a pre-

gagao, presuppoe o habito da contemplanto; porque nao
deve o pregador pregar senao os mysterios que tiver contemplado e as cousas sobre que se tiver esclarecido na
orasao; d’este modo manara a pregacao da plenitude da
contemplanto como de sua propria fonte : Praedicatio
ex plenitudine contemplationis derivatur.

Se o pregador for homem contemplativo, e tiver cuidado
de se preparar pela oracao, seuspliscursos terito admiravel
forca e singular unccao; serao como rociados de devogao,
animados do espirito da graca; suas palavras serao outras
tantas centelhas que sairao do fogo de que seu coragao se
abrasa, outros tantos raios dardejados do sol divino que
interiormente o illumina e inflamma.
Na meditaeao nao so adquirimos a sciencia pratica das
cousas de Deos, e bebemos aquellas consideracoes fortes e
compungentes que fazem depois nos ouvintes as mais vivas
impressoes; mas ainda nos formamos na arte de desenvolver com sequito e methodo as verdades da religiao.
Habituados a encher nessas almas dos senlimentos de dor,
de alegria, de compunccao, de temor, de confianga, de
odio, que a consideranto dos differentes mysterios, a vista
de nossos peccados, a lembranca dos novissimos do ho
mem , farao nascer em nos, experimentaremos grandis
sima facilidade em renovar em nos mesmos, o mais amiudo
que quizermos, estas diversas impressoes; bastard pensar
nellas, ou d’ellas nos lembrarmos para as despertar em
nossos coracoes. E quando ellas dominarem nosso peito,
facilmente as communicaremos a nossos ouvintes; nisto
consiste especialmente a pregagao evangelica.
Taes sao as vantagens que o pregador colhera do frequente exercicio da oragao. Nao nos admiremos pois que
aquelles a quem Deos concedeo mais bengaos para a conversao das almas confessem que meia hora de meditagao
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Ihes foi mais util para se disporem a pregacao do que horas
inteiras dadas ao estudo. Orando com fervor, e meditando
aos pes d’um crucifixo, e que elles alcangaviio todas suas
luzes, e o dom de commover os coragoes e de obrar conversoes. Nao conseguiremos os mesmos resultados que
elles, se nao seguirmos o mesmo methodo, e nao acompanharmos nossos discursos da mesma preparagao. De-se
pois o orador sagrado a oragao m ental, nao omitta nunca
este santo exercicio, e applique-se a profundar, comprehender e saborear na meditagao as verdades que se propoe
transmittir ao entendimento e ao coragao dos que evangeliza. Priusquam exerat proferentem linguam, diz santo
Agostinho, ad Deum levet animam sitientem, ut eructet
quod biberit, vel quod impleverit fundat.

Antes pois de por maos a obra, e como primeira preparacao, prostre-se o pregador diante d’aquelle de quem
dimana todo o dom perfeito, que e o autor e dispensador
de toda a sabedoria, que sabe fazer eloquente ate a boca
dos meninos ( Sap., 10, 21).
Pega-lhe encarecidamente que o allumie e o dirija,
tanto na escolha dos assumptos que ha de tratar, como no
modo de os expender; abandone depois seu coragao a accao
da graca divina, para que ella lhe inspire as palavras mais
proprias para commover as almas e produzir fructos de
salvagao : Dabit verbum evangelisantibus virtute multa
(Psalm., 67, 12).
S E C V iO IV .

Zelo e caridade.

Eis aqui a alma da pregagao evangelica, e ao mesmo tempo
uma qualidade por tal modo necessaria ao pregador, que se
elle nao sente em si mesmo uma especie de paixaopela sal
vagao das alm as, similhante 4 do avarento pelas riquezas,
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udo ambitioso pelas honras, a do conquistador pela gloria e
fama, em balde esperara fructo algum de seus sermoes, deve
ate olhar-se como inteiramente incapaz d’um ministerio que
e essencialmente ministerio de zelo e de caridade. Porem
o que se abrazar d’este fogo sagrado pode contar com os
abundantes fructos de suas fadigas. Porque o zelo e amor, e
nada ha que'resista ao amor : Ama et fac quod vis, diz
santo Agostinho; nada mais forte, mais engenhoso, mais
heroico, mais perseverante do que o amor. Fortis est ut
mors dilectio (Cant., 8, 6 ). O amor encerra tudo, suppre
a tudo, obra prodigios. «Amas-me?» disse o Salvador a
sao Pedro, antes de o encarregar do governo da sua Igreja.
Licit ei tertio : Simon Joannis, diligis-me rplus his?

(Joan., 2 1 ,1 6 ). Um amor mais ardente a sua pessoa, eis
a unica condigao que parece p6r a urna escolha de tao alta
importantia.
E como nao seriamos nos abrazados d’um zelo ardente
pela salvacao de nossos irm aos, quando os vemos perecer
a milhares por causa da ignorancia em que vivem das verdades da religiao ! «Quantas vezes, escrevia sao Francisco
Xavier, me veio a idea transportar-me a Europa, e, ainda
que passasse por louco, percorrer as academias e universidades, e gritar a todos esses sabios que teem mais doutrina que caridade : Por vossa culpa muitissimas almas
sao excluidas do reino dos ceos e se precipitao nos eternos
abismos.»
Quern podera seriamente pensar na perda de tantas al
mas criadas a imagem de Deos, resgatadas por tao alto
prego, destinadas a eterna bemaventuranga, sem se sentir
vivamente commovido de compaixao e inflammado do desejo de lhes dar a mao e as suster na borda do abismo ? E
que prazer, que consolagao nao experimentaremos se conseguirmos tirar das portas da morte eterna, e guiar pelo
caminho da salvagao a tantos irmaos nossos que ja neste
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mundo nos cobrem de mil bencaos, e que um dia serao
nosso mais bello titulo a coroa da gloria e ;i felicidade dos
escolhidos !
Posto que a caridade pertenca a todos os homens, toca
mui particularmente aos pregadores; porque d’ella nasce
o verdadeiro zelo pela lionra de Deos e salvacao das almas,
que e todo o objecto d’este celestial ministerio. Por isso os
que se dedicflo a elle devem ter grande desejo da gloria de
Deos e salvagao dos homens; e isto e tao necessario, que
no sentir do veneravel Granada (cujo voto e de grande
ponderagao nesta materia) aquelle que nao tiver este de
sejo fara muito bem em nao se dedicar a tao santo minis
terio. D’este ardente desejo se aeliava inflammado David
quando, fallando cora o Senlior, dizia : «Vi aos prevaricadores e me consummia, porque nao guardavao vossa lei.»
— «Quem enferma de vos outros, dizia sao Paulo, sem que
eu enferine ? Quem se escandaliza sem que eu me abraze ?»
Esta caridade, este zelo pela lionra de Deos e salvacao dos
liomeus e o principal e o grande mestre do ministerio do
pulpito. Elie so inspira ao pregador tudo o que necessita
para desempenh;il-o com fructo. Elle faz que, segundo recommenda o Apostolo, argua, reprehenda, ameace, rogue,
inste, e se mude em todas as formas para ganhal-os a todos.
Ut omnes lucrifaciat.

si;cv*o v.
Prudencia.

Quanto mais ardente for o zelo tanto e mais para recear,
pelo menos nos pregadores mogos, que se torne inconsiderado e indiscreto. Quantas vezes acontece que nos enganamos confundindo um ardor natural com o verdadeiro
zelo, e nossas proprias inspiragoes com as do Espirito
Santo ! E’ pois importanlissimo reunir ao desejo ardente
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da salvacao das almas uma discreta circumspeccao; e preciso que o zelo seja segundo a prudencia, e que esta o modere, regule e dirija.
Desejava sao Francisco de Sales que se curassem as chagas da alma sem as descobrir, que era o mesmo que desejar que se reprimissem os vicios, sem fazer mais pintura
d’elles que a mui precisa para reprehendel-os, e sobre tudo
que jamais se fallasse de delictos desconhecidos ao audito
rio ; quem duvida que grandes males podem resultar da
falta d’esta prudencia!
Se um povo nao ouve, fora do pulpito, os erros e blasphemias que vomita a impiedade e a heresia, e um grande
mal que, com pretexto de impugnal-os e rebatel-os, os
ouga no pulpito. Ao contrario, se por sua disgraca chega a
contagiar-se, preciso e cural-o descobrindo seus erros e
blasphemias; porem tendo sempre cuidado de nao augmentar o contagio, usando em tudo de prudencia e caridade.
Pede a prudencia que se use de grande circumspeccao
quando se tratao certas materias delicadas, e em particular
as que sao relativas ao sexto mandarnento. Recommendanos nao menos a prudencia, que evitemos cuidadosamenle
toda exageragao, mas sobre tudo em certos pontos da doutrina christa que podem causar nos fieis forte impressao.
Ha de pois pregar-se com grande reserva sobre os rigores
da justica divina, a difficuldade da emenda depois d’uma
recahida, a conversao a hora da m orte, a predestinacao,
o pequeno numero dos escolhidos, a inutilidade das boas
obras feitas em peccado m ortal, etc. Se insistirmos dernasiadamente nestas verdades, lancaremos infallivelmente
muitas almas no desalento e na desesperacao que serao talvez um dia a causa de sua eterna condemnacao.
fi provado pela experiencia, que se perdem mais almas
pelo desalento que pela presumpcao. A prudencia e um
zelo illustrado devem pois levar o orador sagrado a excitar
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continuamente a esperanca, a dar animo aos pobres peccadores e a inspirar-lhes confianga. Deve continuamente
mostrar a possibilidade do arrependimento, fazer valer a
utilidade das boas obras, lembrar a misericordia infinita
de Deos, os merecimentos de Jesu-Christo, a efficacia dos
Sacramentos; e quando tiver pregado terriveis verdades
que sobresaltao os ouvintes, nao deve nunca terminar sem
llies inspirar alguma consideracao consoladora, que faga
succeder a esperanga ao temor, e os anime ;'i conversao e
i perseveranga.
.MANUAL DE ELOQUENTIA SAGE AII A .

s E c g io v i.
Rectidao de intenpdo.

Depende muito a prudencia dos motivos que fazem obrar:
quando o zelo e puro, e tambem comedido, illustrado, caridoso e compassivo; a graga o sustenta e favorece. A rec
tidao de intengao participa do zelo e da humildade : do
zelo, que nos leva a dirigir todos nossos esforgos para
Deos; da humildade, que nos impede de nos estimarmos A
n6s mesmos.
O que sobe ao pulpito, aquella cadeira do Espirito Santo,
ha de esquecer-se de si mesmo, de sua estimagao e gloria,
e so ha de fixar sua attengao na honra e gloria de Deos e
salvacao das almas. A isto attenda, isto busque, isto deseje, noutra cousa nao pense, de si mesmo se esquega;
porque 6 uma cousa em grande maneira ruim, que, quando
se trata da gloria de Deos e salvagao das almas, se occupe
o homem do cuidado de sua propria estimagao, e se deixe
levar da aura popular. Sem embargo, A esta uma miseria
humana a que esta muito exposto o pobre pregador, porque
se procura trabalhar e pregar bem seu sermao para dar
gloria a Deos e ganhar almas para o ceo, logo grangea
applausos, e isto o expoe a perder de vista a pureza e rec-
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tidao de intengao; e se nao traballia e prega bem, regulannente perde o trabalho e o fructo.
Nao queremos dizer por isso, que o sermao seja d’urna
coraposigao que ou presente desalinho ou respire vaidade,
nem tdo pouco que se pregue com ar presumido ou descuidado. Alii esta Massillon, que e talvez o melhor pregador dos ultimos tempos, a quem ninguem podera notar
d’uma composicao desalinhada; e sem embargo nao se
descobre em seus sermoes nem o menor assomo de vai
dade , nem ninguem o taxou nunca de que adoecesse d’este
mal. O que queremos dizer e, que o sermao se componha e
pregue com aquella ordem e torn que corresponde a um
ministro de Jesu-Christo, a quem representa no pulpito.
Porem esta pureza e rectidao de iutencao, que desejamos
e pedimos no pregador, tern um inimigo tao subtil e poderoso como entranhado no homem , inimigo que a combate incessantemente. Este inimigo e o appetite da propria
estimacAo; e o desejo da honra e o amor a propria excellencia. Explicando sao Gregorio aquellas palavras de Jo b :
«Se eu for singelo, isto mesmo o ignorara minha alm a,»
diz que ha cousas que nao podemos entender facilmente,
ainda quando as estamos fazendo. Muitas vezes nos damos
a pregacao para approveitar com isto a nossos proximos,
e como nao e bem acceito o que pregamos se nao damos
gosto aos ouvintes, procurAmos agradar; e quando o conseguimos, logo se apodera de nos a vaidade, de modo que,
procurando livrar aos outros da vaidade, ficamos nos mesmos presos nella. E a anibicvlo da gloria e do proprio louvor
como um ladrAozinho que se junta com-nosco dissimuladamente no caminho do pulpito, e sobe com-nosco aquella
sagrada cadeira com o flm de roubar a rectidao de nossa
intencAo e inutilizar nossa pregacao.
Diz-se que, estando sao Bernardo para pregar um sermao
mui bem composto, veio este ladrAozinho da van gloria
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turbal-o para que nao o pregasse, dizendo-lhe : «Quanta
fama vas adquirir, Bernardo, com este serm ao! Quantos
elogios! Quantos applausos! Todos te louvarao e porao
nas nuvens...» E com esta linguagem chegou a sobresaltar tanto o santo, que tratava ja de nao pregal-o; porem
reflectindo num assumpto tao interessante, conheceo que
era uma astucia do tentador, que com o motivo de fugir da
vangloria, queria prival-o de pregar seu serm ao; e disselh e : «Nempor ti compuz meu sermao, nem por ti deixarei
de pregal-o;» e dirigindo-se ao pulpito, pregou seu grande
sermao com muito fructo do auditorio e grande merito do
pregador. Tudo o que levamos dito prova, nao somente que
e necessaria a pureza e rectidao d’inteneao, mas ainda que
e mister renoval-a com frequencia, pedir a Deos que no-la
conserve, para que sejao fructuosos nossos sermoes, e que
nao permitta que nos roube seu merito o ladraozinho do
amor proprio.
SEC^&O V II.

Humildade.

A verdadeira e sincera humildade nao e s6 necessaria
para preservar o pregador do appetite da estimacao e
dos louvores dos homens, senao tambem para lhe fazer
praticar e autorizar com seu exemplo a virtude que com
mais frequencia deve recommendar a seus ouvintes. Ella
e ainda necessaria para fazer cair sobre a semente que
lanea nos coracoes o orvalho da graca divina, sem a qual
seriao baldados todos seus esforgos, e para se preservar a
si mesmo do vicio da soberba e de todas suas pessimas
consequencias.
A humildade e a virtude fundamental do Christianismo,
e ao mesmo tempo a mais difficultosa de praticar. Nunca
precisa tanto o pregador sustentar sua palavra com sua s
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obras, como quando se trata de trazer os liomens a pratica
d’uma virtude tao contraria a seus appetites e a suas inclinacoes. Nosso Senhor praticou a humildade antes de come
bar o ministerio da pregaguo: inclinou-se diante de seu
precursor e quiz ser baptizado por sua m ao, diz sao Gre
gorio Nazianzeno, para nos ensinar que a pureza d’alma e
a humildade do coragao hao de preceder a pregacao e preparar-lhe os caminhos. Alem de que, por pouco que os vicios oppostos a humildade se manifestem naquelle que
pretende ensinar aos outros, ninguem cre mais em sua palavra. Ao contrario, a humildade realga todas as acgoes do
homem que d’ella e dotado, e da grande peso a seus discur
sos. Deixamo-nos facilmente persuadir por aquelle em
quem nao descobrimos nenhuma pretencao, nenhum in
tento de se dar im portanda; perm ittim os-lhe urna linguagem que nao soffreriamos a outrem ; gostamos d’elle,
respeitamo-lo, deixamos-lhe tomar toda autoridade sobre
nos; porque nao faz sombra a ninguem, e em quanto sua
modestia descobre exteriormente seu merito e espalha sobre
sua pessoa, sobre todas suas acgoes, como um aroma de
amabilidade, aperfeicoa-se interiormente a humildade, da a
seu espirito mais luzes, a suas virtudes mais solidez.«Busque-se quanto se queira o segredo de bem pregar e de con
verter, diz o P. Rapin, e achar-se-ha, que so pela humil
dade , mortificagao e vida exemplar 6 que fructifica de
ordinario a palavra de Deos.»
Ora se a humildade tem tantos encantos aos olhos dos
homens, se ella e tao propria para abrir os coragoes a persuasao, que diremos de seu poder sobre o coragao de Deos,
e de sua efficacia para attrahir sobre a palavra do pregador
uma grande abundancia de bengaos celestes ?! A humil
dade e o throno em que Deos quer ser adorado; nada recusa
a humildade; tao inexoravel e contra os soberbos quao
compassivo para com os humildes; desce a seu coragao,
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ajuda-os em suas penas, abencoa-os em todas suas empresas. Esta virtude e nossa melhor advogada ao pe de Deos;
e-nos indispensavel todas as vezes que nos presentamos
diante d’elle para sollicitar seus favores; porem quanto
mais necessaria nos nao e ella no bom exito d’uma empresa
que depende tao particularmente da graga, como e a conversao dos peccadores e a salvacao das almas ?! Nao e por
ventura do segredo de fazer amar aos homens nossa santa
religiao e de lhe ganhar coracoes, que Nosso Senhor disse:
Confiteor tibi Pater, Domine coeli et terree, quia abscon
disti heee a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea
parvulis ? (Math., 11, 23). Nao e por ventura a esta virtude

da humildade, acompanhada do desapego dos bens do
mundo, que os santos deverao os prodigiosos effeitos de
suas pregagoes ? Nos o vernos em particular em sao Vicente
Ferrer, q u e, autorizando seus discursos com os exemplos
d’estas duas virtudes, em suas excursoes apostolicas em
Franca e em Espanha, converteo a melhor vida mais de cem
mil chrislaos, e a fe mais de vinte mil Judeos e grande nu
mero de mahometanos.
Finalmente, a humildade preserva o pregador do perigo
proprio de seu ministerio, da vaidade, das vas complacen
das que experimenta em seu coracao desde que se ve estimado, seguido, applaudido; escolho funesto onde se hao
perdido tantos pregadores famosos, perdendo ao mesmo
tempo todo o fructo de seus trabalhos. Nao ha cousa mais
perigosa do que o sair-se bem no pulpito para aquelle que
nao possue esta virtude no mesmo grao, ou ainda mais elevado, que o dom da eloquencia. Nao ha cousa que embriague tanto como os applausos que resoao entorno de nos;
nada que deslumbre tanto como o espectaculo lisonjeiro
d’um grande auditorio attento e silencioso que se apinha
em torno da tribuna sagrada, ouve com avidez a palavra
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do orador e Ilie deixa tomar sobre si um tal predominio,
que faz d’elle, por assim dizer, o que quer.
Muito importa pois que os pregadores mocos se appliquem, quanto nelles for, a praticar esta importante virtude,
e que com ella se previnSo contra o veneno dos louvores e
da aura popular. «Nao vos descuideis, escrevia sao Fran
cisco Xavier ao P. Barze, de referir a Deos, como a sua verdadeira fonte, todo o bem que flzerdes; porque as boas
cousas que dizeis, elle e quem vo-las inspira e as diz por
vossa boca, como tambem da ao povo o gosto de vos ouvir.
Fazei pois bom uso do talento que Deos vos conflou, e a
elle attribui os bous fructos que colherdes. Lembrai-vos
que mui grandes pregadores, mais doutos e eloquentes do
que vos, fecharao a si mesmos aquella porta do ceo que
tinhao aberto a tantos outros, porque se deixarSo embriagar da vaidade e propria estimacao, que lhes transtornou a
razilo e os levou a apropriar-se a si mesmos a gloria de
suas acgoes que devito a seu Creador.»
Terminaremos estas reflexoes acerca da humildade ne
cessaria ao ministro do Evangelho, e todo este capitulo a
cerca das virtudes que a Igreja requer em seus pregadores,
com supplicar aos alumnos do sanctuario, que se appliquem
com ardor a ornar seus coracoes de todas as qualidades e
prendas que um dia se hao de exigir d’elles para bem
desempenharem seu santo ministerio. Em quanto se achao
na solidao do seminario, longe do bulicio do mundo, dirigidos por mestres idoneos, devem abrir suas almas a doce
influenda da graca e applicar-se seriamente a fazer abun
dante provisao de saber e de virtude. Trabalhem constantemente por adquirir urna virtude solida e urna terna piedade, por desprender-se dos bens do mundo, por encher-se
dos sentimentos d’uma sincera humildade, e por inflammar-se d’um gfande zelo pela gloria de Deos e salvae,Io
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das almas. Um dia colherao a cento por um o fructo de seus
trabalhos; e que consolatio nao eja para dies saberem que
cada victoria que alcangao de si mesmos, cada sacrificio
que fazcin a Deos, numa palavra, cada acto de virtude nao
so e ennobrecido pela excellenda do flm que se propoem ,
senao tambem participa do merito dos trabalhos que hao
de emprehender um d ia, e contribuira ao feliz successo
que coroara seus esforgos. 0 germen de tao preciosas virtudes que elles tiverem fecundado em seus coragoes, se
desenvolvera bem depressa pelas ordens sacras e pleni
tude do sacerdocio. Assim preparados poderao, ainda com
mediocres talentos, fazer grandes servigos a Igreja e alcangar para si mesmos essas bellas recompensas especialmente promeltidas aos Apostolos e aos doutores do Evangelho : Qui ad justitiam erudiunt multos, quasi stellce
fulgebunt in perpetuas ceternitates (Dan., 12, 3).
«Boas sao as disposigoes naturaes do pregador, diz o
veneravel doutor Mazo : entendimento claro, memoria
feliz, voz branda e sonora, presenga bem proporcionada,
acgao majestosa e um grande attractivo; boas sao as dis
posigoes adquiridas: muito conhecimento das sciencias e
das lettras, grande saber, particularmente da sa moral e
dasagrada theologia; muita leitura das Escripturas e santos
Padres, e um bom estudo e manejo da rhetorica. Porem se
Ihe falta a virtude solida, a caridade sincera, se lhe falta
o zelo pela honra de Deos e salvagao das almas, tudo cai
por terra, e um pregador, adornado de tantas e tao singu
lares qualidades, nao sera outra cousa, segundo a meta
phora de sao Paulo, senao um sino de m etal, que nflo faz
mais que soar e tinnir. Isto o ensina a experiencia de todos
os dias, e o confirma o successo d’um pregador famoso,
do qual successo escreverao largamente os autores de seu
tem po, e de que eu darei somente um compendio.»
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Successo do famoso Pregador Fr. Joao Taulero.

«Pelos annos de 1350 pregava em Allemanha, na grande
cidade de Colonia, urn padre-mestre da ordem de sao Do
mingos, chamado Joao Taulero, com uma fama tal, que sobresaia a todos os pregadores de seu tempo. Era urn reli
gioso de raras prendas, de grande talento, de singular
engenho, de muifo estudo, de vastos conhecimentos, mui
versado na leitura dos livros sagrados e santos Padres, de
rara erudigao, estylo elegante, finos e uteis conceitos...;
sua acgao era grave e magestosa, sua expressao admiravel,
seus ditos agudos e sentenciosos...; e a tudo isto juntava
um ar urbano, maneiras affaveis e encantador agrado. Nao
havia templo capaz de receber a multidao que concorria a
ouvir a um pregador de tao singulares prendas.
« Mas, por desgraca, toda sua pregacao era sem caridade, sem zelo, sem luz da divina graca, sem unccao do
Espirito Santo... era sem fructo. Estava reduzida a derramar flores e a colher louvores e applausos. Seguia-o a
multidao, porqueachava prazer em ouvil-o. Chamava-lhe o
grande, o famoso, o insigne pregador, porque tal parecia
aos olhos dos homens; porem nao succedia assim aos olhos
de Deos. Caminhava Taulero rodeado da nuvem dos ap
plausos, e quanto mais se augmentavao estes, mais se espessava a nuvem que o rodeava, e meuos via... E quern
sabe se a soberba que se nutria e ailgmentava com elles
em seu coragao teria chegado a formar d’este pregador
adulado outro deos Agrippa? Mas o Senlior, que havia
posto nelle tantas prendas naturaes, nao quiz que estas
servissem a perdicao do homem a quern as havia concedido, ou que fossem inuteis. Langou olhos de misericordia
sobre seu extraviado ministro, e trouxe-o ao verdadeiro
caminho por meio d’um homem nada comparavel com
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elie na sciencia do mundo, porem mui superior ua do Evangelho.
«Distante como urna jornada de Colonia vivia um servo
de Deos, e d’elle quiz servir-se o Senhor para sua obra.
Movido por um impulso interior foi a Colonia, onde ouvio varios sermoes do famoso pregador. Conhecido seu extravio, e assim como Natan se valeo d'uma parabola para
corrigir a el-rei David, assim o servo de Deos se valeo
d’um sermao para corregir aquelle pregador. Presentou-se
em sua cella, como Natan em palacio d’el-rei, e supplicoulhe que pregasse um sermao sobre a perfeigao christa. Recusava-se o pregador, clizendo que nao haveria em seu au
ditorio pessoa alguma capaz de tao alta doutrina; porem
representando-llie o supplicante que na multidao que o ouvia poderia haver pessoas a quem approveitasse, e que
bastava uma para dar por bem empregado seu trabalho,
condesceudeo com sua supplica e compoz um grande ser
mao, recopilando em vinte e quatro avisos o mais sublime
da perfeigao christa. No dia seguinte de tel-o pregado, o
que lh’o havia encarregado lh’o presentou escripto e despedio-se. Admirou-se o pregador ao ver copiado um ser
mao tao comprido com tanta exactidao e em tao pouco
tempo, e desejando tratar mais d'espago a um homem similhante e conhecel-o, procurou detel-o, offerecendo-lhe
que pregaria outro sobre a mesma materia.
«Nao me trouxe a Colonia, disse entao o desconhecido,
«a fama de vossos sermoes, sen&o a esperanga de fazer
«aqui algum fructo com a graga de Deos. — Como! lhe
«perguntou admirado o pregador, sendo v6s, segundo en«tendo, um secular e sem lettras... Como e em quem pen«sais fazer aqui fructo! — 0 fructo que eu espero fazer,
«lhe respondeo, nao e no auditorio, senao no pregador. E
«em vos mesmo, lembrando-vos algumas verdades que vos
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«sao de summa im portanda; porem temo que as tomeis
« mal e que nao vos aproveitem.»
«Entao o pregador, levado naturalmente de seu espirito
de curiosidade, condescendeo em ouvil-o, e lhe prometteo,
alem d’isso, que o ouviria sem enfado. Com esta promessa
proseguio o desconhecido, dizendo : «Sacerdote sois do Al«tissimo e pregador de sua divina palavra; beneficios que
«vos impoem grandissimas obrigagoes. Condescendendo
«com minhas supplicas pregastes um sermao cheio de ad«miraveis avisos acerca da perfeigao christa. Convidais«me com pregar outro sobre o mesmo assumpto; porem
«asseguro-vos que me ensina mais Jesu-Christo em alguns
«momentos de oragao, em que se digna visitar a este mise«ravel, que quantos sermoes podeis vos pregar-me em
«toda vossa vida.» Estas palavras despertarao vivameute a
attengao do pregador, e derao motivo a que se informasse
o mais possivel de quern era o homem que lhe fallava, e
achou que era uma alma de muita virtude e muito favorecida de Decs. D’aqui inferio que aquelle liomern era um
instrumento que o Senhor havia escolhido para trazel-o a
seu verdadeiro servigo, e suppiicou-lbe que ficasse com
elle e lhe dissesse com lisura o que sentia de seus sermoes
e teor de vida.
Entao o servo de Deos lhe fallou d’esta maneira :
«Quando ouvi vossos sermoes, parecia-me que via sair um
«vinho excellente d’uma vasilha immunda, que da o vinho
«e fica com as fezes. Bern sabeis o que disse sao Paulo, que
«a lettra m atae o espirito vivifica. Em vos se esta cum«prindo esta doutrina, porque vossas lettras vos matao,
«nao por si, senao por vossa culpa, pois ellas boas sao, e
«podem aproveitar-vos se mudardes de vida; mas ao pre«senteandais em trevas, nao tendes luz de Deos, e falta« vos o espirito que vivifica. — Ninguem me ha fallado em
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«minha vida com tanta liberdade, disse Taulero. —Socegai«vos, Padre Mestre, accrescentou aqui o desconhecido;
«porque eu vos provarei quanto vos disse, e dar-me-heis
«razao.
«Nao ignorais, Padre Mestre, que desde que vos entre«gastes as lettras nao tendes buscado em vossos estudos
«senao a vos mesmo. Vossa estimacao e vossa fama, vossos
«estudos e vossos sermoes nao tfim por alvo exaltar a gloria
«do Creador, senao grangear os applausos das creaturas.
«Disse que ereis uma vasilha immunda, que davao vinho
«generoso e ticava com as fezes, porque pregais boa dou«trina, porem ficais com as fezes de vossa propria esti«macao.»
« Contemplava Taulero, assombrado, aquelle homem que
esta-va lendo em seu coracao a historia de sua vida, e via
que o dedo de Deos era quern apontava esta admiravel leitura. Moverao grandemente estas verdades ao Padre Mestre,
e pedio ao desconhecido, que olhou como um servo de Deos,
que tivesse a bondade de encarregar-se de sua alm a, promettendo obedecer-lhe em quanto lhe ordenasse e permittisse sua profissao religiosa. Recusava o servo de Deos
tomar este encargo, conhecendo a difficuldade de mudar
de vida, na idade de cincoenta annos, um homem douto,
acostumado a fazer sua vontade, e cuja vida e costumes se
haviao j;\ convertido em natureza. Fez tudo isto presente o
servo de Deos ao Padre Mestre; porem este lhe respondeo
que estava resoluto a tudo. Com esta resolucao abrio a
porta a seu remedio, e o servo de Deos, ao ver sua conversao, adorou as misericordias do Senhor e se encarregou de sua direccao.
«A primeira cousa que lhe prescreveo foi, que nao tor
nasse a pregar ate que elle lh’o mandasse; e o famoso pregador de Colonia licou reduzido a um simples religioso,
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sem outra occupagao que o coro, a oragiio e a cega obediencia. Assim passou dous annos, nos quaes desapparecerao suas adulagoes, seus louvores, seus elogios, sua
fama, ate seu nome, e se esquecerao inteiramente seus pomposos e floridos sermoes. Nestes dous annos soffreo esquecimentos ingratos, desprezos nao esperados, e perseguigoes d’onde menos devia temel-as. Dm padre-mestre e pregador de tanta fama, reduzido a um religioso obscuro, foi
tido por um mentecapto ou um apatetado. A tao profunda
humilhagao quiz reduzir o Senhor a seu orgulhoso mi
nistro, para destruir o pregador velho e formar outro novo,
que annunciasse sua divina palavra com honra e fructo.
«E na verdade, no fim de dous annos foi-lhe permittido
subir ao pulpito; porem, que homem tao outro se mostrou
na cadeira do Espirito Santo! Que pregador! Que apostolo!
No primeiro sermao desmaiarao mais de quarenta pessoas. Os novissimos do homem, a eternidade e as mais im
portantes verdades da religiao erao os assumptos ordina
rios de seus sermoes. J;i nao havia flores em sua boca;
tudo que produzia erao fructos. Nove annos pregou depois
de sua mudanga, e em um so sermao fazia mais fructo do
que em todos que havia pregado antes. Sua fam a, sua estimagao, seu nome se augmentarao de m aneira, que podia
pensar-se que o Senhor lhe havia concedido cento por um
dos fructos que podia ter colhido nos dous annos de retiro
e silencio. No fim dos nove annos de sua nova pregacao
morreo no Senhor, cheio de virtudes e de meritos. Foi
longa e mui penosa sua ultima enfermidade, e sua agonia
tao terrivel, que os religiosos ficarao mui penalizados ao
vel-o dar sua alma a Deos entre tao grandes ancias. Porem
que differentes sao os juizos e caminhos do Senhor dos juizos
e caminhos dos homens! Aos trez dias de sua morte appareceo ao servo de Deos que o havia convertido e lhe servira
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de guia, e que se achara a hora de sua morte, e lhe disse,
quehavia subido ao ceo sem entrar no purgatorio, porque o havia padecido em sua longa e penosa enfermidade e
em sua terrivel agonia.
«Quanto ensina, meus amados pregadores, este exem
plo ! Elle so vale por urna rhetorica, e por isso pensei que
serla proveitoso concluir com elle meus apontamentos.
Praza ao Ceo que elle e elles contribuao a honra e gloria
de Deos e a salvacao das almas! Amen.»

www.obrascatolicas.com

SEGUNDA PARTE
DO DISCURSO SAGRADO.

Entre as regras proprias ao discurso sagrado, umas ha
geraes ou quasi geraes, e convem aos differentes gene
ros ; outras especiaes, e se applicao a cada genero em par
ticular; exporemos successivamente umas e outras. Guiaremos depois o orador na obra da composicao, e concluiremos com lhe indicar os preceitos que deve seguir para
fazer valer pela accao oratoria o fructo de seu trabalho.
Trataremos por tanto : 1° do discurso sagrado em geral;
2° dos differentes generos do discurso sagrado; 3° da ac
cao que convem ao orador sagrado.
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LIVRO PRIMEIRO.
D o tliflc u r so s a s r a i l o c m g e r a l ,

CAPITULO PRIMEIRO.
E s c o lh a d o A s su m p to .

A primeira cotisa que ha de fazer o pr^gador e applicarse a bein escolher o assumpto do seu discurso. Suppondo
que o assumpto seja determinado pelas circum stantias, e
mister que examine debaixo de que aspecto particular convirA consideral-o.
SEC(AO 1.
Regra geral para escolher o assumpto,

Como orador, nao pode o pregador propor-se outro fim,
em tudo que diz respeito a composicao e recitacao do dis
curso, senao derramar nos coraQbes uma persuasao util; e
como orador sagrado, uma persuasao util a salvacfio dos
que o ouvem. Este e o seu fim, e toda sua ambicao deve
consistir nao em grangear, por uma especie de ostentabo
de saber ou por um brilhante estylo, grande fama de homem
douto, erudito, eloquente, mas em dizer o que e neces
sario e do modo que convem para produzir salQtiferas impressoes. Esta idea deve dominar tudo no orador sagrado:
na escollia do assumpto deve por de parte toda outra con
sideratio e preferir aquelle de que espera melhor fructo
para seu auditorio. Lcmbrar-se-ha em particular, que ha
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materias que nao conveni ao orador sagrado, outras que
nao convem em todas as circum stantias; taes sao :
1° Todas as questoes puramente humanas ou profanas,
como as que se referem a philosophia, a litteratura, a po
litica, a economiasocial, etc.; taes materias nao devem
nunca ser discutidas na cadeira evangelica. 0 Espirito
Santo tracou o circulo em que ha de encerrar-se o pregador. P radica verbum, disse elle pela boca de sao Paulo
(II, Tim oth., 4 , 2 ), e o concilio Trideutino nao interpretou d’outro modo estas palavras: «Annuntiem os pregadores, diz-elle, a lei divina» (1). Lembrem-se que pregao para salvar as almas. Ora para conseguir este fu n ,
devem hoje, como no tempo de sao Paulo, pregar a JesuChristo e a Jesu-Christo crucificado.
2° As questoes duvidosas ou controvertidas nao se hao
de tratar no pulpito. Incerta tractari non permittant epis
copi, diz o concilio Tridentino (Sess. XXV, de Purg.).
O pregador e o embaixador de Jesu-Christo; por isso que
falla em seu nom e, deve fallar como fallaria o mesmo
Deos; isto e, deve pronunciar tantosoraculos quantas sentengas. Tanquam Deo exhortanteper nos (II, Cor., 3,20).
D’aquiresulta que, alem das verdadesdefinidas pela Igreja,
podem tambem tratar-se no pulpito todas as que, sem se
rem definidas, fazem todavia parte do ensino universal,
com tanto que sejao evidentemente uteis para a salvagao
das alm as; condigao exigida pelo mesmo santo concilio.
Qucc ad edificationem non faciant, et ex quibus fit nulla
pietatis accessio, a popularibus concionibus secludantur
(Sess. XXV, de Purg.).

3° As questoes muito elevadas, abstractas, subtis, que excedem a capacidade dos ouvintes, nao se devem tratar no1

(1) Divinam legem annuntient (Sess. XXIV, cap. 4).
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pulpito. Apud rudem plebem difficiliores ac subtiliores
quccstiones a popularibus concionibus secludantur (lb.).
4° As questoes de minima im portanda, mesquinhas,
pueris sao indignas de se tratarem no pulpito. Em vez de
fazerem discursos inteiros, por exemplo, sobre as diffe
rentes sortes de luxo, as diversas vaidades das mulheres,
ou os demasiados prazeres publicos, farao melhor os pregadores tomar por thema alguma grande e importante verdade, de que tirarao depois consequencias praticas contra
os abusos que querem desarreigar; por exemplo : a dignidade do Christao, as obrigacoes do baptismo, o espirito do
christianismo, o desprezo do mundo, a fugida das occasioes do peccado. Deste modo fundarao sua doutrina em
excellentes razoes, que ficarao gravadas nos animos e tor
nanto mais duravel a persuasao.
Por mui acertado que seja o assumpto em si mesmo, e
mister, antes de fixar nelle nossa escolha, considerar as
circumstancias em que nos achamos. Havemos de attender
ao tempo, ao lugar, ao auditorio, a nos mesmos. Ha as
sumptos para a cidade, ha-os para o campo; uns convem
as pessoas devotas; estes sao para um auditorio escolhido,
aquelles para pessoas pouco instruidas, etc. E’ mister con
sultar tambem nao so o grao de instructio e as disposiQoes
do auditorio, mas ainda o grao de sua intelligencia. Finalmente antes de encetar certos assumptos, deve o orador
considerar sua idade, a autoridade de que goza, e se tem
os conhecimentos necessarios para bem tratar a materia. Se
queremos pregar com convicgao e consequentemente com
fructo, escolhamos com preferencia uma verdade cujo pensamento nos fere vivamente, naqual nao podemos reflectir
sem experimentar uma certa commocao.
Resumamos agora tudo o que acabamos de dizer, e estabelecamos esta regra g eral: O assumpto d’um discurso
sagrado dece ser uma importante verdade christd dog-
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matica ou moral a mais propria, a mais util ao audi
torio, attendidas as circumstandas.
S E q io

ii

.

Regras particulares relativas d escolha do assumpto.

1° 0 pregador ordinario d’uma igreja parochial (1) deve,
quanto lhe seja possivel, tratar successivamente lodas as
verdades cujo conhecimento mais importa ao povo. Quando
varios oradores se succedem no mesmo pulpito, devem
entender-se e distribuir entre si os assumptos de modo que
liaja ordem e sequito nos differentes sermoes que pregao.
Se nfio se entenderem entre s i , se cada um escolher o as
sumpto que mais lhe agradar, acontecera que as mesmas
materias serao frequentemente tratadas, ao mesmo passo
que o povo fica ignorando pontos importantes da fe ou da
moral christa. Alem de que as instruccoes que nao teem
nexo entre si e nao formao um todo regular, nao deixao
tao pouco nos animos um complexo acerlado de nogoes re
ligiosas.
2° Se a ignoranda do povo for muito grande, ou se outros motivos impedirem combinar um plano seguido de
instruccoes, devem os parochos ou pregadores accommodar-se as circumstancias e acudir ao mais preciso. Em
todo o caso devem-se arranjar de modo que tratem a
miudo os assumptos mais importantes, como sao as grandes
verdades da religiao, os vicios mais communs na freguezia, e certos pontos d’uma pratica mais frequente,
como a oraQfio, a palavra de Deos, a confissao, a santificacao do Domingo, etc.
3° Sendo cousa mui importante o bem escolher o as-1
(1) Isto t , o que pr£ga todos os sermoes do advento ou da quaresma.
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sumpto, deve o pregador consultar a Deos neste ponto
como em ludo o mais. Sera bom tambem que ouca o parecer de algumas pessoas doutas, amigas e prudentes, mormente quando se trata de materias delicadas e difficultosas.
4° Suppondo que se possa estabelecer nas instrucQoes
uma ordem rigorosa, deve desde logo o pregador formar
um bom plano geral. As verdades da religiao ganhao grande
forca quando entre si se ligao e mutuamente se encadeiao. Tratal-as atropeladamente, sem ordem nem nexo,
seria tirara palavrade Deos um poderoso interesse e grande
parte de sua efficacia.
Este plano ha de abracar o complexo das verdades dog
maticas e moraes numa ordem natural e methodica. Pode
adoptar-se o do catecismo do concilio Tridentino, o de
Lhomond na sua Doctrine chretiennc, ou o de algum bom
sermonario. E mister que se possa preenclier num espago
de tempo que n5o exceda um anno. Bom seria ter dous ou
trez que se seguissem alternativamente. Mo se ha de seguir todavia tao rigorosamente o plano adoptado, que nao
possa o orador apartar-se d’elle algumas vezes, como,
quando por exemplo, a solemnidade do dia, ou algum suc
cesso extraordinario, ou alguma necessidade urgente parece exigil-o.
Eis aqui os principaes assumptos que devem tomar
logar neste plano g eral:
A santissima Trindade. — Os attributos de Deos. — A
Creacao do mundo. — A queda de Adao. — 0 peccado ori
ginal. — A historia da religiao ate J.-C. — A pessoa do
Salvador. — A Redempgao. — Os mysterios de J.-C. e de
sua Mai Santissima. — A descida do Espirito Santo. — A
Igreja. — Seus caracteres. — Sua autoridade. — A palavra
de Deos. — Os santos Sacramentos. — O baptismo. — As
obrigagoes do christao. — O espirito do christianismo. —
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0 desprezo do inundo. — A confirmagao. — 0 sacramento
de penitencia. — 0 peccado mortal. — 0 peccado venial.
— A perseveranga. — A recahida. — As occasioes do pec
cado. — A santa Eucharistia. — A missa. —A communhao.
— 0 viatico. — A ordem. — 0 matrimonio. — A educagao.
— A vocagao a um estado de vida. — Os novissimos do
homem. — Os mandamentos de Deos e da Igreja. — As
virtudes. — Os vicios. — A oragao. — As obras pias. —
Devogoes particulares, etc.
Alem d’este plano geral podem adoptar-se os seguintes
planos particulares, divididos em tantos sermoes quantos
sao os n°’ :
PR1ME1RO PLANO PARTICULAR.

1° Motivos de se instruir nas verdades da religiao. 2° A
fe, primeira virtude theologal. 3° Deos. 4° Seus principaes
attributos. 5° Mysterio da santissima Trindade. 6° A criagao. 7° Dignidade e fim sobrenatural do homem. 8° Queda
do primeiro homem. 9° Effeitos do peccado original e promessa do Messias. 10° Mysterio da encarnagao. 11° Nascimento e vida de J.-C. 12° Morte de J.-G. e mysterio da
redempgao. 13° A religiao antes de J.-G. e a fortuna de ter
nascido no tempo da lei da graga. 14° Resurreigao de J.-G.
15° Sua ascensao. 16° Do Espirito Santo. 17° A Igreja.
18° Caracteres da Igreja. 19° Communhao dos santos.
20° Das prophecias. 21° Dos milagres. 22° A Escriptura
sagrada. 23° A tradigao.
SECUNDO PLANO PARTICULAR.

1° Da esperanga, segunda virtude theologal. 2° Da graga
santificante. 3° Da graga actual. 4° Do abuso da graga.
6° Natureza e efficacia da oragao. 6° Necessidade da oragao
e disposigoes para bem orar. 7° Da oragao dominical. 8° Um
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sermao sobre cada uma das sete petigoes. 9° Do culto e da
invocagao de nossa Senhora. 10° Da saudagao angelica.
11° Devocao particular a nossa Senhora. Rozario, Tergo,
Contrarias, Romarias, Mez de Maria, etc.
TERCEIRO PLANO PARTICULAR.

1° Da caridade, terceira virtude theologal. 2° Do amor
de Deos. 3° Do amor do proximo. 4° Do decalogo, era geral.
5° Um ou dous sermoes sobre cada um dos mandamentos.
6° Oito ou dez sermoes sobre os mandamentos da Igreja.
7" Possibilidade, motivos, vantagens, modo de observar os
mandamentos de Deos e da Igreja. 8° Dos novissimos do
homem, um sermao sobre cada um.
QUARTO PLANO PARTICULAR.

1° Dos sacramenlos em geral. 2° Do baptismo e promessas do baptismo. 3° Da confirmagao. 4° Da Eucharistia.
5° Da presenga real. 6° Da santa commuuhao. 7° Da communliao indigna. 8° Do sanlo Viatico. 9° Do culto ao ss.
Sacramento. 10° Do santo sacrificio da missa. 11° Do sacra
mento da penitencia. 12° Do exame de consciencia. 13° Da
contrigao. 14° Da confissao. 15° Da absolvigao e remissao
de peccados. 16° Da satisfagao. 17° Das indulgencias.
18° Da extrema uncgao. 19° Da ordem. 20° Do matrimonio.
21° Da educagao. 22° Da vocagao a um estado de vida.
QUINTO PLANO PARTICULAR.

1° Da justiga christa. 2° Do espirito do christianismo.
3° Do horror do peccado mortal. 4° Sobre os effeitos do
peccado mortal. 5° Da fugida das occasioes. 6“ Do peccado
venial. 7° Dos peccados de omissao. 8° Dos peccados de
pensamentos e desejos. 9° Dos peccados que outros commet-

www.obrascatolicas.com

98

MANUAL DE LLOQUl'NC'IA 5ALKADA.

tem por nossa culpa. 10" Dos sete peccados morlaes e cm
primeiro lugar da soberba. 11° Da avareza. 12° Da impureza. 13° Da iuvcja. 14° Da maledicencia e da calumnia.
15° Da intemperanca. 16° Da ira. 17° Da preguica. 18° Dos
peccados contra o Espirito Santo, e em primeiro lugar da
desesperacao. 19° Da presumpcao da misericordia de Deos.
20° Da impiedade. 21° Da impenitencia final. 22° Dos pec
cados que bradao ao ceo, e em primeiro lugar da oppressao
do pobre, da viuva e do orfao. 23° Do negar o salario aos
que trabalhao. 24° Das virtudes moraes sobrenaturaes e em
primeiro lugar da virtude da religiao. 25° Dos conselhos
evangelicos. 26° Da necessidade das boas obras. 27° Das
obras de misericordia. 28° Das oito bemaventurancas.
29° Da esmola. 30° Da palavra de Deos.
S E C C iO I I I .

Mandra de considerar o assumpto.

Um discurso nao e uma serie de consideracbes sent nexo,
ainda menos um amontoado de bellos pensamentos e clau
sulas elegantes acerca d’um assumpto proposto, senao um
encadeamento de raciocinios que tendem todos a estabelecer um so e mesmo ponto, a persuadir uma importante
verdade. Nao se trata num discurso de fallar a cerca d’uma proposigao, mas de a tratar com acertada combiuacao
de meios, de a provar com perfeita unidade de argumentos,
de sorte que possa resultar para todos uma mesma persuasao. D’aqui se pode concluir quao importante seja, depois de escolhido o assumpto, occuparmo-nos a determinal-o sob o aspecto particular que nos fixa a nos mesmos
d’um modo preciso sobre a verdade que nos propomos demonstrar.
Este aspecto nao ha de ser muito vasto, nem muito limitado. No primeiro caso e impossivel tratar a fundo um as-
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sumpto d’este genero; no segundo, nao tern o orador ma
teria bastante para empregar sua eloquenda.
No comego d’uma serie de discursos sobre urn assumpto
particular poder-se-ha p6r um que abrace toda a materia e
a proponha em geral; porem fora d’este caso e mister precisar. Se se trata, por exemplo, d’uma das grandes virtudes
do christianismo, nao so se ha de evitar tratar do vicio
contrario, a nao ser accessoriamente e como contraste, de
outro modo nao haveria unidade, mas ainda seria melhor
limitar-se o orador a fallar da excellenda ou da necessidade, otl dos effeitos, ou da pratica d’esta virtude, do que
abracar toda a materia. A santissima Trindade, um sacra
mento, um mandamento sao, segundo nos parece, as
sumptos demasiadamente vastos para se tratarem num s6
discurso.
Pode acontecer que se generalize um assumpto em lugar
de o restringir. Se tendo que pregar do mysterio da san
tissima Trindade me limito a provar o m ysterio, ou a explicar em que elle consiste, ou a indicar os deveres que
nos impoe, restrinjo o assumpto; se ao contrario, da
consideracao d’este mysterio em particular me elevo i'i
consideragSo dos mysterios em geral, generalizo.
Nao basta porem determinar o assumpto de qualquer
modo que seja, e necessario ainda fazel-o com attengao a
utilidade, a maior necessidade dos ouvinles. Nao se ha de
nunca occupar o pregador de tal modo do assumpto que
se esquega dos ouvintes; nao ha de nunca perder de vista
que o fun de todo discurso e instruil-os, e trazel-os ao cumprimento de seus deveres.
Para isto nao basta escolher um assumpto u til, utilis
simo ; e prcciso alem d’isso examinar o que nelle ha mais
importante, mais necessario a ensinar aos ouvintes, e consequentemente conformar-se com as regras acima indicadas sobre a escolha do assumpto. A maior necessidade dos
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fieis primeiro que tudo. Ignorao elles a verdade que julgais util pregar-lhes ? Instrui-os. Duvidao acaso d'ella ?
provai-a. Ila por ventura, relativamente a esta verdade,
desaccordo entre sua crenca e seu modo de obrar ? insisti
nas obrigagoes que ella lhes impoe; tratai esta verdade
respectivamente a moral e a pratica. Dominao por ven
tura as paixoes de modo que formao em seus coragoes poderosos obstaculos a verdade ? Opponde sentimento a sentimento, paixao a paixao. Podem reunir-se differentes
consideracoes. Cada uma d’ellas se modifica segundo as
differentes classes de ouvintes, e d’alii vem tambem a necessidade da escolha entre as diversas especies de provas
ou de meios. Kao se considerari do mesmo modo a pratica
d’uma virtude ou o elogio d’urn santo na cidade e no
campo, diante de homens feitos ou de gente moga, etc.
Segundo o que levamos dito, escusado erecommendar ao
pregador que, quando tratar uma verdade christa, tenha
cuidado de a considerar sempre como verdade christa, e
nao d’um modo mundano, confundindo, por exemplo, a
caridade com a philantropia, ahumildade com abraudura
de genio, etc.

CAPITULO II.
E gtu tlo d a m a t e r i a .

S E O C A O 1.

Necessidade d’este estudo.

O assumpto esta escolhido; esta tambem determinado o
aspecto, ou ponto de vista, debaixo do qual quereis consi
derabo. Assim, por exemplo, quereis fallar da bondade de
Deos para com os jieccadores, ou da incerteza da morte,

www.obrascatolicas.com

MANUAL DE ELOQUENCIA SAGRADA.

101

ou da necessidade da restituirao, parte do septimo mandamento. Tendes sobre a materia conhecimentos, ideas;
mas estas ideas, estes conhecimentos, que sao bastantes
para vossa propria direcgao ou para a direcgao particular
das almas, nao bastao para fazer urn discurso. Ainda que a
materia nos fora familiar deviamos assim mesmo occuparnos primeiramente a tirar do fundo de nosso espirito uma
quantidade de ideas e de conhecimentos que quasi sempre
escapao a uma investigagao superficial e rapida. Tudo que.
se presenta ao espirito, quando coinegamos a examinar
nosso assumpto, e em geral fraco, commum, insignificante;
so quando o estudamos a fundo, so quando descemos atii
ao coragao da m ina, e que descobrimos a veia dos bellos
e solidos pensamentos. Quando o pregador fallece de suffi
ciente preparagao expoe-se a deixar precisamente de parte
o que seu assumpto tem mais instructivo e interessante.
Finalmente, sem um estudo profundado da materia, nao
havera solidez, nem forga, nem animagao; havera pouca
exactidao, pouco interesse, pouco fructo.
Se pelo contrario examinardes a fundo vosso assumpto,
colhereis d’ahi grandes vantagens: 1° Nas materias que a
primeira vista vos parecerao estereis e ingratas, descobrireis pela reflecgao grande numero de consideragoes fortes,
as vezes novas, e sempre interessantes. 2° As provas se
apresentarao em sua luz natural, com seu verdadeiro grao
de valor e relagao com o assumpto; comprehendereis assim
toda sua importancia; discorrereis com exactidao e vos
exprimireis com clareza. 3° Nao so as ideas vos apparecerao
em sua verdadeira lu z, mas ainda com os pontos de con
tacto que podem ter entre s i ;' percebereis facilmente
como se resumem em certas ideas mais geraes, o que as
approxima umas das outras, o que uma tem demais que
outra, e desde logo a distribuigao acertada, a ordem, a
gradagao, o nexo, a unidade; todas estas vantagens pos-
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suireis com o estudo do assumpto. 4° Aquecido incessantemente o coracao com uma mesma idea, toma-lhe naturalmente affeicao, iuteressa-se vivamente por ella, e quando
quizer communicar sua convicgao, fal-o-ha com aquella
animacao, aquelles affectos, aquelle estylo fogoso, que empregamos todas as vezes que ate na conversabo buscamos
fazer prevalecer nossa opiniao.
RECCAO I I .

Methodo para estudar a materia-

Para fecundar as ideas e reunir os materiaes necessarios
i composicao d’um discurso ha dous meios a empregar, a
leitura e a reflexiio.
A leitura e-nos indispensavel todas as vezes que temos
que tratar um assumpto que nos e pouco familiar ou que
exije conhecimentos certos e precisos, provas histori
cas, etc. E -nos tambem util ainda mesmo nas materias
que conhecemos bem : basta muitas vezes a leitura de
meia pagina d’um bom autor para nos por a caminho, e
despertar em nos as id6as de que precisavamos.
Entre os autores que tratarao da materia escolhao-se os
que passao por melhores; leiao-se attentamenle com a
penna na mao, fazendo apontarnentos em poucas palavras do que se encontrar interessante em id b s , nocoes,
provas, autoridades, imagens, exemplos que parecem pro
prios ao assumpto e convir ao fim que nos propomos.
Ajuntar-lhe-hemos nossos proprios pensamentos e tudo o
que a leitura ou a reflexao podera suggerir-nos. Perdemse as melhores ideas; as ultimas fazem esquecer as primeiras, e assim pode acontecer escapar-nos o que tinhamos
achado melhor, e nao opodemos haver outra vez no acto de
compor o discurso. E pois mui importante que fa^amos
apontarnentos, mui abreviados, sem buscar dar-lhe ordem,

www.obrascatolicas.com

MANUAL DE ELOOUBNCIA SA6RADA.

103

de tndo que nos occorre, que lemos ou ouvimos relativo ao
assumpto.
Na maior parte das materias os livros a consultar silo a
Escriptura sagrada, um bom tratado de theologia e urna
obra ascetica. A Escriptura sagrada fornecera as mais for
tes provas, os mais nobres ornatos, os mais bellos movimentos oratorios; o tratado de theologia dara as nogoes
seguras e precisas; o livro ascetico poderi suggerir consideracoes piedosas e ternas que communicSo a unccao i
palavra do pregador e penetrao o coracao dos que o ouvem.
Muito menor sera o fructo que se tirara da leitura dos sermonarios. Presentao elles as verdades todas desenvolvidas
e ampliflcadas segundo as formas oratorias; amplificagoes
que nao pode adoptar o pregador sem fazer-se plagiario e
sem cahir em todos os inconvenientes d’este defeito. Leiftose assiduamente e consultem-se na occasiao os bons sermoes, mas nao se copiem suas palavras; talvez possa o orador adoptar seus raciocinios, porem tenha cuidado de os
disfarcar em sua compositio, de os vestir de suas roupas e
de os fundir de certo modo em sua propria argumentatio.
O segundo meio d’invencao, e a reflexao. Nem sempre
i necessario, e ate nem sempre e possivel, recorrer ao primeiro m eio; nunca porem se ha de Omittir o segundo, e
sempre e possivel recorrer a elle. E o que se chama a me
ditatio do assumpto. Consiste ella em por a materia diante
dos olhos, em consideral- a debaixo de todos os aspectos,
em examinal-a seriamente, e fixar nella nosso espirito para
descobrir o que encerra bom para instruir, agradar, commover, e sobretudo util aos fieis.
Esta meditacao e como o preliminar essencial d’uma boa
compositio. A primeira regra para escrever bem, diz Buffon, e possuir bem o assumpto; c’est de possider bien ton
sujet. Pela meditagao acha o espirito as melhores provas;
a im aginatio as mais ricas imagens, as formas e figuras

www.obrascatolicas.com

104

MANUAL DE ELOQUENCU SAG1UDA.

rnais acertadas, e o coragao os mais bellos movimentos
oratorios. Sera ella, tratar-se-ha o assumpto d’um modo
superficial, incompleto, por ventura inexacto. Kao sera
muitas vezes senao urn amontoado de reflexoes insipidas,
de textos sera nexo, de retalhos sera costura.
Para facilitar ao orador sagrado o trabalho tao impor
tante como difficultoso da invengao do discurso, vamos a
indicar-lhe era que ordem de ideas se deve fixar seu espirito na meditagao do assumpto e de que fontes ha de extrahir nao so suas provas, senao suas amplificagoes, quer
sejao de raciocinio, quer de sentimento.
D’estas fontes, umas, de certo modo inherentes ao as
sumpto , chamao-se lugares intrinsecos, e formao as pro
vas de razao; as outras chamao-se lugares extrinsecos, e
contem as autoridades. Indiquemos primeiramente e em
poucas palavras a primeira especie das fontes de provas e
de ampliflcagao.
SK C f’AO I I I .

Dos lugares intrinsecos, fontes das provas de razao.

1° A definigao. Ella da a conhecer a natureza e as qualidades principaes d’uma cousa; ella e, ou rigorosa e phi
losophica , ou amplificada e oratoria. Explicais vos um sa
cramento, um mysterio, etc.? sois obrigado a dar d’elle
uma definigao rigorosa. Quereis fazer comprehender que
a maledicencia 6 uma injustiga, um roubo ? podeis definir
a injustiga e applicar a definigao A maledicencia. Porem
a outra especie de definigao e d’um uso muito mais frequente. Ella consiste numa ampliflcagao oratoria propria
a fazer sobresahir um objecto, debaixo d’um aspecto parti
cular, por sua natureza e suas qualidades principaes. As
sim define sao Thiago a vida do homem : Quce est enim
vita vestra? Vapor est ad modicumparens, etc. (Ep. cath.,
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4, 15); e mais acima a lingua, compara-a com o leme que
sendo mui pequeno faz mover toda a nao, e com o fogo que
sendo leve abraza uma grande selva, e termina : Linguam
autem nullus homimlm domare potest: inquietum malum,
plena veneno mortifero (3, 5-10). Sao Paulo define a caridade : Caritas patiens est, benigna est; caritas non cernu
latur, etc. (I. Cor., 13, 4-7). Este lugar e utilissimo para

fazer sentir quanto uma cousa e grande, importante, adm iravel, vantajosa, louvavel, e tc ., ou ao contrario vil,
perigosa, prejudicial, deshonrosa, etc. (1).
Muitas vezes comeca-se por explicar o que uma cousa
nao e , para milhor fazer comprehender depois o que ella
e ; 6 a definitio por negagao e affirmagao. A este topico se
referem tambem a descripcao, pela qual se poem os ob
jectos diante dos olhos; o retrato, o painel, do qual nos servimos para presentar, apertado num quadro estreito, o
que caracteriza uma pessoa, um vicio, uma virtu de; finalmente, a etymologia que fornece algumas vezes uma prova,
ou quando menos um modo engenhoso de presentar uma
prova. «Sois monge, escrevia sao Jeronymo a Heliodoro,
interpretai o nome que tendes; que fazeis pois nas assem
b le s do mundo?» (2).
2° A enumeragao das partes. Consiste em enumerar,
(1) Em Vieira encontrao-se algumas definirbes o ra to rias; eis aqui uma
da m orte, que pode servir do modelo. «Que cousa e m o rte: Momentum
unde pendet ceternitas; um mom ento, d’onde pende a eteruidade, ou
para milhor dizer, as eternidades. 0 momento d u m , e as eternidades
que d’elle pendem sao d u a s : ou de ver a Deos para sempre, ou de carecer
de Deos para sempre. E uma linha indivisivel, que divide este mundo do
outro mundo; t um horizonte extremo , d’onde para cima se vd o hemis
pherio do ceo, e para baixo o do inferno; d um ponto preeiso e resumido,
em que se ajunta o fim de tudo o que acaba, e o principio do que nao ha
de acabar» ( 1 , 1082).
(2) M onge, de monachus, vem do grego, povaxls, so, solitario, retirado do mundo.
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d’um modo'vivo e animado, as partes d’uma cousa, para
bem fazer conhecer o iodo. Este lugar e muilo ameno e
nmito usado. Serve para a divisSo, a subdivisio e o desenvolvimento d’uma idea. Massillon (Petit Carerne, Sermon
sur le malheur des grands) emprega-o felizmente para
mostrar quanto exercem as paixoes sobre os grandes um
imperio mais tyrannico que sobre os outros homens. Servem-se d’ella os oradores no exordio, na refatacao e na
peroracao. Finalmente, a enumeracao e utilissima para amplificar, ornar, commover (1).
3° Genero e especies. O genero contem em si as especies; as especies estao encerradas no genero. Do genero
conclue-se para a especie : por exemplo, por isso que o
vicio e odioso, pode-se concluir que a vaidade, que e uma
especie de vicio, e odiosa. Mas nao se pode concluir rigorosamente das especies para o genero, senao quando se
pode affirmar a mesma cousa de todas as especies. Assim
que, nao posso affirmar que a virtude, como genero, seja
agradavel a Deos, se nao poder mostrar que todas as espe
cies de virtude lhe sao agradaveis. Porem ordinariamente
nos discursos, assim como na poesia, basta citar algumas
especies como exemplos, e deixar aos ouvintes concluir d
pari a mesma cousa das outras especies.1
(1) No exordio do serrnao da I» dominga do advenio, prtgado na capella
real em 1650, usouo P ' Vieira da seguinte mui bella enum erabo : «Entral pelos desertos do Egypto, da Thebaida, da Palestina, penetrai o mais
interior e retirado d’aquellas soledades, que i o que vedes ? Naquella
cova vereis mettido um Hilari.lo, naquella outra um Macario, na outra
mais apartada um Pacom io; aqui um Paulo, ali um Jeronymo, acola um
A rsenio; da outra parte uma Maria egypciaca, uma Thais, mna Pelagia,
uma Theodora» (III, 147).
Vejflo-se mais no sermSo de todos os sanlos as enumeraijQes ampliflcatorias c muito eloquentes dos tormentos dos m artyres, da sciencia dos
eantos doutores e das tentarOes dos anachoretas (IV, 153, 155, 157).
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4° Causas e effeitos. 0 effeito mostra-se pela causa, e a
causa pelo effeito. Por uma e por outro torna-se uma
cousa verosimil ou inverosimil, amavel on desprezivel, etc.
Commettestes amiudo falta contra tal virtude; logo tendes
o vicio contrario, causa d’essas faltas. Sois ocioso; logo
nao tardareis a cahir era toda sorte de vicios, effeitos naturaes da ociosidade.
Ha quatro sortes de causas, e por consequenda quatro
sortes de effeitos que lhes correspondem : causa material,
form al, efficiente e final. Para inspirar ao homem saudaveis pensaraentos lembra-lhe a Igreja sua causa material,
o barro de que foi formado, o po em que se ha de reduzir.
Memento homo quia pulvis es, etc. « Glorificai-vos de vossa
formosura, diz sao Basilio, de vossas riquezas, da nobreza
de vossos antepassados, e tc .; soberbo m ortal, lembraivos que sois po, etc.» — A causa form al, isto e o que caracteriza uma cousa e a torna differente de outra. Nossa
alma e immortal : porque busedmos a felicidade nas
cousas perecedouras? E creada d imagem de Deos: por
que a aviltdmos ? etc. — A causa efficiente ou productora:

sao Paulo prova a virtude do baptismo por esta razao, que
elle nao foi instituido pelos homens, senao por JesuChristo. — A causa final, ou o molivo que nos faz obrar.
Esta e d’uma grande im portanda. Segundo que ella existe
ou nao existe, uma cousa e provavel ou improvavel. E
mostrar em grande parte a innocencia d’um homem o provar que elle nao tinha nenhum molivo para commetter o
crime de que o accusao; pelo contrario e ja uma presumpcao contra elle, se tinha razoes de iuleresse, de
paixao, etc. Este genero de causa serve tambem muito
para augmentar ou diminuir o merito ou a malicia d’uma
ac?ao.
Os effeitos formao tambem um a-fonte de provas. Por
exemplo, pode-se fazer valer a bondade de vida, uma vir-
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tude, um sacramento, unia pratica devota, pelos felizes
effeitos que produzem.
5° A comparacao. Consiste ella em approximar um do
outro dous objetos differentes, mas analogos, para fundar
sobre esta analogia uma conclusao d’um para outro, ap
plicando como consequencia ao segundo o que se disse do
primeiro. Ha trez especies de comparagao. Conclue do mais
para o m enos: «Se Deos nos deo seu proprio filho, diz sao
Paulo, se o entregou por nosso amor, que poderia elle ainda
recusar-nos ?» Do menos para o m ais: «Vede as aves do ar,
diz o Salvador, vosso pai celestial toma cuidado de as alim entar: nao sois por ventura vos de muito maior valor que
as aves ?» Nestas duas maneiras de discorrer conclue-se
a fortiori; mas no primeiro caso, o primeiro dos objectos
comparados e m ais; no segundo, e menos que o outro :
— De igual para ig u a l: «Se o que conhecemos das obras
de Deos e tao divino e admiravel, diz Massillon, porque
nao concluiremos que o que nfio conhecemos o e igualmente?»
6° A differenga. Ella traz comsigo certa opposigao
entre os objectos, ou ate os differentes estados d’um mesmo
objecto.« A vida dos justos, diz o sabio, e similhante a uma
luz brilhante, que se adianta e vai crescendo ate ao claro
dia da eternidade; o caminho dos maos pelo contrario e
medonho e tenebroso, etc.» Jeremias avulta os males de
Jerusalem oppondo-lhe seu antigo esplendor: Quomodo
sedet sola civitas plena populo, etc. 0 parallelo pertence a
este lugar.
7° Os contrarios. Consistent elles em fazer sentir, que
tal ou tal objecto repugna tao fortemente a tal outro, que
nao pode subsistir juntamente com elle. — Vos pretendeis
ser exemplar, e vossa vida e escandalosa! — A este lugar
referem-se os contrastes.
Taes sao os principaes lugares intrinsecos.
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IV .

Das circumstandas.

As circumstandas pertencem as fontes deprovas intrin
secas; mas ha esta differenca essencial entre este In gar e
os precedentes: que estes sao concernentes as questoes
mais geraes, que se chamao theses; aquelle diz respeito
as questoes particulares e determinadas a certas pessoas,
certos factos, questoes a que chamao hypotheses. Nao e a
mesma cousa, por exemplo, considerar uma virtude em si
mesma e independentemente das pessoas, ou consideral-a
num individuo determinado. Se eu quero tratal-a da primeira maneira, isto e, em geral, servir-me-hei da definicao,
para lhe f'azer conhecer a natureza; da enumeracao, para
explicar departidamente, por exemplo, suas vantagens; do
genero, para lhe dar realce por isso mesmo que e uma vir
tude; das especies, para lhe dar maior valia pelas outras
virtudes que encerra, ou de que e causa, etc. etc; porem
quando se trata de considerar esta virtude, nao ja em ge
ral, senao em tal ou tal pessoa, em tal ou tal accao, chamarei sobretudo em meu soccorro as circumstaneias da
pessoa ou as do facto. Dizemos sobretudo, porque entao
mesmo nao se hao de desprezar os lugares geraes, e poderse-ha primeiramente fazer valer pelos meios que acabamos
de indicar; mas e mister descer depois As particularidades
que modificao a pessoa ou a cousa.
As circumstaneias sao por extremo uteis para provar,
amplificar, dar ou tirar importanda a uma cousa, assim
em bem como em mal.
E necessario distinguir as circumstaneias da pessoa e as
do facto. Entre as primeiras ponha-se o nome, por exem
plo de Jesus, de Maria, etc. — 0 nascimento : nao se
m ostrar indigno, por seu procediraento, de illustres avos,
to
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de pais virtuosos. Comprehende-se nesta circumstanda o
sexo; faz-se valer a firmeza, a magnanimidade, o valor das
santas, e sobretudo as martyres, pelos obstaculos que llies
oppunha a fraqueza de seu sexo. Tambem se aproveita, para
provar ou amplificar, a nagdo, a patria, a familia, a idadc
e todas as qualidades da pessoa. Ao nome e ao nascimento ajunte-se a educagdo, os bens da fortuna, os ha
bitos, as inclinagoes, os gostos, os ctmhecimentos, as acQbes, os designios, os discursos, etc.
As circumstandas das cousas ou dos factos modificfionos de differentes maneiras, e servem ora a estabelecel-os,
ora a amplifical-os. E tudo que precede, acompanha ou
segue um facto. Encerrao-se neste verso que ordinariamente se c ita :
Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando f
Quis encerra todas as circumstancias da pessoa. — Quem
trahio o Salvador ? um apostolo, um amigo, um confidente,
testemunha de tantos milagres, destinado a tao grandes
cousas, etc. etc. — As outras circumstandas pertencem as
cousas, as acgbes:
Quid? que? o que? de que se trata? qual e a qualidade
da cousa? qual e o objeto d’esta acgao ? o objecto da traigao de Judas ? a quem trahio elle ? a seu Deos, a seu Sal
vador, a seu meslre, etc.
Ubi ? onde ? em que lugar ? publico ou particular ? sa*
grado ou profano? onde comegou Judas a execugao de seu
feio crime ? a mesa de seu divino Mestre, depois de o ter
visto a seus pes, etc. Aonde conduzio elle seus inimigos ?
Ao lugar retirado cujo segredo conhecia, onde fora testemunlia da fervorosa oragao do Salvador pela salvagao dos
homens, onde recebera tao sabias instrucgoes, um lugar
regado com seu sangue, etc.
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Quibus auxilii»? por que meios? com que soccorrosP

com que instrumentos ?
Cur ? porque ? porque motivo? com que fim?
Quomodo ? como ? de que modo ?
Quando? em que tempo? de dia, de noite ? num dia de
festa?etc. — Judas, para designar seu Mestre a sens inimigos, serve-se do signal da amizade; entrega-o pelo sentimento d’uma infame avareza, por trinta dinheiros;
emprega para o prender o tempo e o modo que se usaria
para agarrar um malfeitor; acabava de receber a seu
Deos, etc. (1).
Taes sito as fontes de provas a que se recorre para desenvolver proposigoes determinadas ou hypotheses, E bom
porem nao se contentar com estas fontes, como ja indicamos, e subir do facto particular ao universal, da liypothese
a these.
s e c fio ».
Das autoridades proprias ao orador sagrado.

Os lugares extrinsecos ou autoridades sao os testemunhos em que nos (irmamos para comprovar a verdade.
Estas autoridades sao ou divinas ou humanas. Estas formao
ordinariamente provas mais fracas que as da razao tiradas
dos lugares precedentes; aquellas, pelo contrario, consideradas em si mesmas, sao as mais fortes de todas, pela razao
de que, sendo a nossa santa religiao urna religiao revelada,
tudo que tende a attestar-nos esta revelagao forma a melhor
prova que se pode allegar a seu favor.1
(1) Leia-je o serm io da 3“ dom inia da quaresma, pelo P* V ieira (I,
4 5 0 ) , c ahi se verao admiravelmente desenvolvidas e ampiiflcadas as
circum standas das conflss&es mal feitas; todo eile versa sobreo quis,
quid, e tc ., e em cada um d’estes artigos acaba o orador com estas palavras, que encerrso o assumpto do discurso: «Mas nSo louvo, nem
condemno; admiro-me com as tu rb a s; et admirata sunt turba. »
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Devendo o orador sagrado presentar-se sempre aos homens da parte de Deos, pode e deve appellar continuaniente para aquelle que o enviou e encarregou de fallar em
seu nome.
Os testenuinhos que elle pode invocar sao tidos pelo au
ditorio, uns como infalliveis, outros corao summamente
respeitaveis. Fundado em taes autoridades, pode fallar com
afouteza, tomar urn tom de autoridade, e dizer cousas que
os ouvintes nao soffreriao a nenhuma outra pessoa.
A principal fonte de autoridade, e a primeira de todas, e
a Escriptura sagrada. Ja mostramos na primeira parte
( pag. 3 6 ) qual e a importanda das sagradas lettras, e
quanto se deve applicar o orador sagrado a bem as estudar e meditar continuamente. A Escriptura sagrada lhe
fornecera ao mesmo tempo o fundo de seus discursos, as
provas infalliveis e os fundamentos inconcussos da verdade. Este manancial inexgotavel da mais sublime de todas
as sciendas lhe dara juntamente a doutrina, a eloquencia
e a uncgao.
Dos livros historicos tirara as provas necessarias para
estabelecer os factos que dizem respeito a religiao; tambem ali achara multidao de rasgos instructivos e interessantes em que brilhao ora a justiga, ora a bondade
de Deos, ora sua admiravel providenda; fmalmente, ali
encontrara abundante messe de allusoes acertadas e de
applicagoes engenhosas. Os livros sapienciaes lhe offerecerao as mais sabias maximas para dirigir os costumes.
Nos psalmos bebera ternos sentimentos de piedade, elevagoes affectuosas, e o assumpto de bellissimas para
phrases. Achara o pathetico nos prophetas. Isaias, sem
pre sublime e magnifico em suas imagens; Ezequiel,
energico e vehemente; Jerem ias, incomparavel por sua
sensibilidade; Daniel, sempre nobre e elevado; todos os
prophetas lhe fornecerao quanto pode inspirar a eloquen-
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cia, accender o enthusiasmo, commover os coragoes. Pelo
que toca ao Novo Testamento, a frequente citagao das verdades que encerra e tao necessaria ao orador sagrado,
para dar autoridade a sua palavra, que muito seria para
desejar que elle soubesse de cor, ao menos, todas as palavras que salrao da divina boca do Salvador do mundo.
A primeira cousa pois que ha de fazer o pregador antes
de preparar o seu sermao e consultar a Escriptura sagrada,
recorrendo aos indices, a concordancia, ou aos apontamentos que elle mesmo tiver feito nas suas leituras ordinarias;
tambem lhe serao de grande utilidade algumas obras especiaes, como o P. Houdry, Montargon, a Bibliotheca ma
nualis Coneionatoria de T. Lohner, o Panorama dos Preyadores, etc.
0 orador sagrado deve tirar trez cousas da sagrada Es
criptura : 1° as verdades e as provas; 2° a fbrma e o modo
de dizer com que as annuncia, isto e, os textos; 3° a mesma
lingua da sagrada Escriptura, isto e, as ideas, as imagens,
os sentimentos, o espirito, a phrase, o estylo, os movimentos.
D’este modo sera a Escriptura sagrada para o pregador:
1° o fundo, a materia de seus sermoes, a doutrina que expoe e ensina; e , 2° quando a cita formalmente e chama
Deos a testemunha, a mais poderosa das autoridades. Indicaremos no artigo das provas a escolha que se ha de fazer
dos textos e o modo de os citar.
SECCA O T I.

Continuogao das autoridades proprias ao orador sagrado.

2° A Tradicdo. Para nos catholicos, a tradigao e a pa
lavra de Deos, nao contida nas sagradas Escripturas, mas
transmitlida de idade em idade ate n6s pelo orgao vivo da
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palavra; sua autoridade e tida por infallivel, como a palavra de Deos escripta, e como tal proposta pela Igreja A
crenga dos fieis,
Verdade e, que tambem a palavra divina, conservada por
tradigao, veio por fim a escrever-se, nas obras dos Padres,
nas actas dos concilios e nos decretos dos pontifices; porem ntlo como palavra divina escripta, senflo como palavra
divina recebida por tradigao; e assim a tradigao divina,
ainda que se ache escripta, nao se ha de confundir com a
sagrada Escriptura; s3o porem uma e outra os dous sagrados depositos em que se contem tudo o que Deos revelou a sua Igreja, quer dizer, toda a fe catholica.
Pela fe da tradigao divina eremos na virgindade perpe
tua de Maria, que sao sete os Sacramentos, e muitos outros
pontos de doutrina que nao se achao nos livros santos.
Alem da tradigao divina ha tambem a tradigao apostolica,
da qual nos vem o Symbolo ou Credo, a observancia dos
domingos, o jejum da quaresma, etc.; por fim ternos a tradieAo ecclesiastica, que data depois dos Apostolos, da qual
nos vem a celebragao das festas, os ritos e ceremonias, etc.
De todos estes thesouros poderi o orador sagrado servir-se
para comprovar seu discurso, fundando-se, em quanto ao
penultimo, na autoridade dos Apostolos, e, em quanto ao
ultimo, na da Igreja.
3" A autoridade da Igreja. Esta autoridade e infallivel.
Jesu-Christo fez de sua Igreja a columna e o fundamento
da verdade, e as portas do inferno nao prevalecerao nunca
contra ella. Assim que, em materia de fe e de bons costu
mes a Igreja e infallivel em sua crenga e em seu ensino.
Mas para que as provas tiradas d’esta autoridade infallivel
tenhfio toda sua forga, importa muito que o pr^gador ensine aos fieis o que e a Igreja e qual sua missao divina. Nio
se descuide tambem de insistir na obediencia que lhe 6 de-
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vida, e de aproveitar as occasiOes opportunas para bem estabelecer este dogma importante com o qual estao connexos
tantos outros pontos particulares.
4° A autoridade da santa Se. Tirao-se igualmente pro*
vas certas e infalliveis das decisOes do summo Pontifice,
sempre que elle julga como cabeca da Igreja em materia
de fe e de bons costumes. Elle 6 o successor e contimia o
governo d’aquelle a quern prometteo Christo que sua fe
nunca falharia.
5° A autoridade do» concilio». Sendo as decisoes dos
concilios geraes outras tantas regras de fe, pode o orador
tirar d’ellas provas certas e Infalliveis. Pode tambem recorrer as constituiQoes dos concilios particulares, sobre tudo
dos do paiz em que falla. Com quanto nao seja infallivel
esta autoridade, e coratudo mui respeitavel e de grande
ponderacao.
6“ A autoridade dos santos Padres. Quando elles sao
unanimes, sua autoridade forma prova infallivel, uma vez
que se trata de conhecer o verdadeiro sentido da Escriptura sagrada e as verdades da fe. Nesse caso e a Igreja que
se exprime pela boca de seus doutores. A autoridade de
alguns Padres, ainda que poucos, nao deixa de ser de
grande peso. A autoridade , ainda d’ura s6 , forma prova
certa quando a Igreja adopta e propoe sua doutrina, tal &
por exemplo a de santo Athanasio icerca da Trindade, a
de santo Agostinho dcerca da graca. Veja-se o que ja dissemos na primeira parte (pag. 39) e o que ainda havemos de dizer pelo que toca as citacoes tiradas dos santos
Padres.
•
7° A autoridade dos theologos. Quando elles sao una
nimes num ponto de religiao, sua opiniao forma uma
prova moralmente certa. 0 mesmo diremos dos canonistas nas materias de sua competenda. Quando nao ha unanimidade entre elles, e necessario ver de que parte esta o
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maior numero, ponderar bem suas razoes e considerar a
autoridade que llie da a Igreja. Em quanto ao mais e mister
deixar de parte tudo que e controverlido, e nao propor a
crenga dos fieis senao o que e claro e certo. Tera cuidado o
pregador, quando introduzir em seus sermoes a doutrina
dos theologos, de a despir dos termos escliolasticos, e de a
revestir de formas elegantes e oratorias.
REcgio vii.
Das autoridade) communs aos differentes generos de eloquenda.

As fontes humanas de autoridade, e por isso communs a
todo genero de eloquencia, sao cinco, que indicaremos rapidamente.
1° A historia. Vem-nos a historia de trez fontes diffe
rentes : das santas Escripturas, dos fastos da Igreja e dos
annaes do mundo. Ja fallamos da Escriptura sagrada e da
Historia ecclesiastica; s6 accrescentaremos, que a historia
profana offerecera ao pregador grandes recursos, porque 6,
como diz Vieira: «mai da verdade, emula do tempo, depo«sito das acgoes, testemunha do passado, exemplo*e aviso
«do presente, advertenda do futuro.»
2° Os exemplos. Poderiamos incluir esta fonte na precedente, visto que os exemplos sao tirados ordinariamente
da historia; porem e tao grande sua importancia e tao frequente seu uso, que lhe damos, com sao Francisco de
Sales, um lugar distincto. Esta fonte comprehende a vida
dos santos, as actas dos martyres, o valor dos christaos de
todos os seculos; e o Evangeiho posto em pratica. Assim
vemos n6s que estas provas sensiveis fazem ordinaria
mente muita mais impressao nos fieis que todos os raciocinios e todas as provas tiradas do amago do assumpto.
Seguir-se-ha com tudo como regra invariavel nao admittir
no pulpito senao os exemplos fundados na historia; hao-
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de escollier-se os que forem proprios e accommodados aos
ouvintes; hao de ser praticos e imitaveis, em pequeno nu
mero , e tendentes sempre a corrigir a relaxagao dos cos
tumes e a inspirar animo para praticar a virtude.
3° As leis humanas. Mostrao-nos ellas muitas vezes d’um
modo efficaz a enormidade dos desvarios humanos. Fazemnos envergonhar dos crimes que se commettem na sociedade de christaos, que deviao ser perfeitos, contra os quaes
se indigna a conscienda publica, e descarrega sobre elles
os golpes de sua vindicta. D’aqui faremos ver a differenca
entre a justica de Deos e a dos homens; esta e prompta e
inexoravel, aquella e paciente e nos espera, porque Deos e
bom e tem toda a eternidade para reclamar seus direitos.
4° As sentencas dos homens celebres e as maximas geralmente recebidas fazem muito bom effeito em certos
discursos. Sao Paulo citou algumas vezes os poetas gregos. Bem conbecido e o texto de Quinto Curcio na oracao
funebre da rainha de Inglaterra, por Bossuet, e o lugar de
Tacito na da duqueza de Orleans. Estas citacoes servem
para amplificar, ornar e prov ar; bao de porem ser raras,
bem escolhidas e trazidas a proposito. Bom sera nao citar
os autor£s por seus nomes, mormente se elles sao inirnigos da religiao; s6 usaremos de suas sentencas quando
provao contra elles mesmos (1). Poderemos tambem formar das opinioes e dos exemplos dos sabios da antiguidade um argumento d fortiori.
5° A historia natural, diz sao Francisco de Sales, e o
grande livro em que a natureza inteira celebra a grandeza1
(1) 0 Pe Vieira respeitava esta recommendaqilo, pois pr^gando na ca
pella real em 1662, e dizendo a el-rei D. Joao IV, que a verdadeira po
litica t o temor de Deos, accrescenta : «Os politicos modernos estudao
pelas malicias de Tacito, e de outros indignos de se pronunciarem seus
nomes neste lugar» (II, 237). Fazia certamente allusSo a Machiavel, mas
nao pronunciou seu nome.
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de Deos. Os Padres antigos vali;lo-se muito d’ella, e a Escriptura sagrada muitas vezes nos manda que vamos aprender
das formigas e dos lirios do campo : Vade ad formicam
(P r o v 6 , 7 ) ; considerate lilia agri (Luc., 13, 37).
Abrindo este admiravel livro, o orador christflo ali fara
ler a certeza inconcussa dos factos religiosos, a sabedoria
d’um Deos que creou todas as cousas com sua omnipotente
palavra, seu dominio absoluto sobre tudo quanto existe, a
eminente superioridade do homem no meio dos seres creados, e finalmente os desvelos da divina providencia a seu
favor. Que rico thesouro para o pregador! Invisibilia Dei
per ea quw facta sunt, intellecta, conspiciuntur (Rom.,
1, 20) .
CAPITULO III.
D la p o s lfu o g e r a t d o d is c u r s o o u d ir i s u o d a m a t e r ia .
S E C ( l 0 I.

Plano do discurso.
•

Suppomos reunidos os m ateriaes; achao-se num papel
todos os apontamentos que o pregador pSde ajuntar Acerca
do assumpto que tem que tratar : textos da Escriptura sa
grada , pensamentos dos santos Padres, ideas, nogoes,
provas tiradas da theologia, ou d’outras fontes, finalmente
tudo que o entendimento e o coracao lhe offerecerAo, A
cerca do assumpto, mais a proposito, mais decisivo e mais
inleressante. Esta dado o primeiro passo, o trabalho preparatorio estA feito, esta concluida a invengAo.
PorAm nflo ha nexo nem ordem em tudo isto, todos estes
materiaes sao uma massa informe, e mister dispol-os e coordenal-os, para o que e necessario, primeiro que tudo,
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formar uni bom piano. Para que o piano seja bom, ha de
ter por qualidade fundamental a unidade, quer dizer, que
tudo no discurso se ha referir a urna s6 propositio, que
toda esta multidao de pensamentos, de ideas, de proposigoes particulares, entre no desenvolvimento d’uma s6 e
mesma idea geral.
Que queremos nos demonstrar ? Tal verdade; em torno
d’ella ha de girar tu d o ; ella fornecera o que se chama a
proposigao do discurso. Esta verdade porem pode considerar-se de differentes maneiras, ou funda-se em duas ou trez
provas principaes. Isto se comprehende facilmente percorrendo com attendo os materiaes reunidos; vti-se sem difficuldade que se podem distribuir, ou arrumar em dous ou
trez artigos ou pontos; estes pontos formarao pois os
membros da divistlo, as partes do discurso.
Estes membros serao pois tambem proposigoes geraes,
mui fecundas para ministrar raciocinios e desenvolvimenlos oratorios, por6m unindo-se tao estreitamente entre si
que se resumam numa proposicao ainda mais geral que a
do discurso. Assim 6 que o orador segue, na disposigao,
uma marcha inteiramente opposta a que ha de seguir na
execugito : instrue-se a si mesmo pela analyse, instruira os
outros pela synthese. Quando prepara o discurso, sobe das
ideas particulares is geraes; quando dispoe os materiaes,
pora em primeiro lugar a proposicao universal do discurso,
logo as proposigoes geraes que lhe sao subordinadas; depois cada uma d’estas podera subdividir - se successivam ente; cada subdivisao tera suas provas proprias, cada
prova 6eu desenvolvimento, cada desenvolvimento seus
pensamentos.
Este todo ha de ser tao bem combinado e tao perfeito
em sua execugao, que os ouvintes instruidos possao sempre comprehender a relagao do pensamento com a prova
que elle desenvolve, d’esta com o membro proximo da sub-
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divisao, da subdivisio com o membro da divisao correspondente e com a proposigao geral do discurso; de sorte
que de cada clausula se possa, como por outros tantos degraos, subir a proposigao geral do discurso.
Muito notavel e o que pregou o Pc Vieira em abono d’esta
doutrina.
« 0 sermao, diz elle, ha de ter urn so objecto, um so as
sumpto , uma so materia.
«Ha de tomar o pregador uma so materia; ha de definil-a
para que se distinga; ha de proval-a com a Escriptura, ha
de declaral-a com a razao, ha de confirmal-a com o exem
plo, ha de amplifical-a com as causas, com os effeitos, com
as circumstandas, com as convenientias que se hao de seg u ir, com os inconvenientes que se hao de evitar; ha de
responder as duvidas, ha de satisfazer is difficuldades; ha
de impugnar e refutar com toda a forga da eloquencia os
argumentos contrarios; e depois d’isto ha de apertar, ha
de concluir, ha de persuadir, ha de acabar. Isto e sermao,
isto e pregar; e o que nao e isto, e fallar de mais alto. Niio
nego, nem quero dizer que o sermao nao haja de ter variedade de discursos, mas esses hao de nascer todos da
mesma m ateria, e continuar e acabar nella. Quereis ver
tudo isto com os olhos ? Ora vede. Uma arvore tem raizes,
tern tronco, tem ramos, tem follias, tem varas, tem flores,
temfructos. Assim ha de ser o serm ao: ha de ter raizes for
tes e solidas, porque ha de ser fundado no Evangelho; hade
ter um tronco, porque ha de ter um so assumpto e tratar
uma so m ateria; d’este tronco hao de nascer diversos ra
mos , que sao diversos discursos, mas nascidos da mesma
materia e continuados nella. Estes ramos nao hao de ser
seccos, senao cobertos de folhas; porque os discursos hao
de ser vestidos e ornados de palavras. Ha de ter esta arvore
varas, que sao a reprehensio dos vicios; ha de ter flores,
que sao as sentengas; e por reraate de tudo ha de ter fruc-
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tos, que e o fructo e o fim a que se ha de ordenar o sermao.
De maneira que ha de haver fructos, ha de haver flores, ha
de haver varas, ha de haver folhas, ha de haver ramos, mas
tudo nascido e fundado em um so tronco, que e uma so
materia. Se tudo sao troncos, nao e sermao, em adeira;
se tudo sao ramos, nao 6 sermao, sao maravalhas; se tudo
sao folhas, nao e sermao, sao versas; se tudo sao varas,
nao e sermao, e feixe; se tudo sao flores, nao e sermao, e
ramalhete; serem tudo fructos, nao pode ser, porque nao
ha fructos sem arvore. Assim que nesta arvore, a que podemos chamar arvore da vida, ha de haver o proveitoso do
fructo, o formoso das flores, o rigoroso das varas, o vestido das folhas, o estendido dos ram os; mas tudo isto nas
cido e formado d’um so tronco, e este nao levantado no ar,
senao fundado nas raizes do Evangelho. Eis aqui como hao
de ser os sermoes; eis aqui com nao sao. E assim nao e
muito que se nao faga fructo com elies» (I., 47) (1).
SECCAO II.
Divisao do discurso.

Alguns criticos, entre os quaes Fleury e Fenelon, desapprovao formalmente o uso das divisoes, como as que se encontrao nos sermoes francezes de ha trez seculos a esta parte.
Labruyere condemna-as como mui prejudiciaes a prega- 1
(1) Leia-se attentamente todo este sermao, e nelle se achardo resu*
midas as ideas do autor acerca do modo de pregar, como se colhe da
seguinte passagem do prefacio dos seus sermoes. «Se chegar a receber a
ultima forma um livro, que tenho ideado com titulo de P re g a d o r e
Ouvinte c h rista o , nelle veras as regras, nao sei se da arte, se do
genio, que me guiarao por este novo caminho. Entre tanto se quizeres
saber as causas, por que me apartei do mais seguido e ordinario, no ser
mao do sem en est Verbum V e i , as acharas; o qual por isso se poe em
primeiro lugar, como prologo dos demais.»
11
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gao. Eis aqui em summa suas razoes: 1° Pias oragoes ou
harengas dos antigos, como as de Demosthenos e Cicero,
nao se achao essas divisoes; 2° os santos Padres nao as
couheciao, e muitos seculos depois os pregadores nao faziao uso d’ellas. E pois uma invengao moderna, fructo inutil
da escholastica. 3° As divisoes empecem o discurso, quebrando a unidade, e as mais das vezes nao fazem senao unir
dous ou trez discursos differentes com ligagoes forgadas e
arbitrarias.
Outros criticos, nao menos celebres, sao de opiniao inteiramente opposta. 1° Sustentao que os antigos usarao mais
d’uma vez de divisoes. Demosthenes, na harenga contra
Aristocrates, Cicero na oragSo a favor de Archias, da lei
Manilia, etc ., enunciao mui explicitamente suas divisoes.
2° Os santos Padres conheciao-nas perfeitamente, pois se
achao enunciadas, em termos formaes, em varios discursos
de sao Basilio e de sao Gregorio Nazianzeno. As divisoes
nao sao por tanto o fructo exclusivo da escholastica; tornou-as ella mais communs, mas nao as inventou. 3° Ha
divisoes que, empecem o discurso; quem duvida d’isso ?
Porem produzem ellas necessariamente e por sua natureza
este effeito ? Seria absurdo affirmal-o. Ha pelo contrario
muitas que, longe de empecer a ordem do discurso, sao
quasi indispensaveis para mostrar como tudo se encadeia,
se sustenta e tende ao mesmo fim.
Estes criticos nao se contentao com defender as divisoes
contra seus adversarios, vao mais longe, advogao sua
causa, fazem sua apologia: 1® Nao pode negar-se, dizem,
que as divisoes dao clareza ao discurso, tornao-no mais facil de comprehender, e por isso mesmo mais instructive
para a multidao dos ouvintes. 2° Sao um attractivo para o
fiel intelligente, dao grato repouso ao espirito, dao tempo
de reflectir sobre o espago ja percorrido, e sao como balisas do caminho que se ha de andar. 3° Ajudao a memoria.
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£ um facto incontestavel que se conserva raelhor na memo
ria um sermao cuja divisao foi bem estabelecida e declarada pelo prep,ador. 4° Finalmente, suo muito uteis ao
mesmo pregador. 0 engenho precisa ser guiado no caminho que segue; as divisoes obrigao-no, de certo modo, a
caminhar com ordem, e impedem-no de extraviar-se; alem
de que sao d’um inappreciavel soccorro para a memoria do
mesmo pregador.
Que conclusoes praticas tiraremos nos d’esta divergencia
de opinioes, e das diversas razoes em que uns e outros se
fundao? Em quanto a Fenelon diremos, que se mostrou
tao severo em seus dialogos porque entao abusavao os
pr^gadores das divisoes, e 6 sem duvida este abuso que
elle condemna, pois que elle mesmo divide o assumpto de
seus melhores sermbes, que sao o da Epiphania e o da sagra?5o do Eleitor de Colonia. Em quanto a Labruyfcre,
basta dizer, que sua autoridade e de pouca ou nenhuma
ponderagao em materia de sermoes,
Feitos estes reparos aos antagonistas das divisoes, responderemos directamente a questao proposta : V Nao e
nunca absolutamente necessario enunciar as diVisoes no
discurso christao. A verdade d’esta proposicao colhe-se
naturalmente do que acabamos de dizer. Alem de que, se
os oradores antigos e os Padres da Igreja conhecerflo e
alguraas vezes empregarao as divisoes, nao e menos certo
que a maior parte das vezes nao usao d’ellas. 2° Ha as
sumptos em que seriao prejudiciaes as divisoes explicitamente declaradas; taes sao um breve discurso, uma allo
cutio, urna exbortacao, uma advertencia, etc. Outro tanto
diremos dos sermoes cuja proposigao e simples, isto 6, em
que nao ha senao um ponto a provar; d’este genero sao
quasi todos os de Yieira. Tenha-se como regra geral, que
nos assumptos simples nao se ha de fazer uma pomposa
ostentagao da divisao do sermao, da ordem e economia do
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piano que nelle se pretende seguir. 3° Nos sermoes ordi
narios algum tanto compridos, sao incontestavelmente
uteis as divisoes, com tanto que sejao naturaes, simples e
poucas. As subdivisoes hao de ser ainda mais raras, como
diz Natal Alexandre : Subdivisiones rarce sint, et si quando
fiant, intelligantur potius ab auditore, quam d concinatore exprimantur, et affectentur (1).
SEcrXo i n .
R eg ra s d a divisa o .

Quando julgarmos conveniente fazer divisoes em nossos
sermoes, havemos de observar as regras seguintes:
1° As divisoes hao de ser naturaes, isto e , indicadas
pela mesma natureza do assumpto. Se depois de bem profundarmos a materia se presentar naturalmente urna di
visao, sem que a busquemos, como quasi sempre acontece,
fiquemos certos que ella sai do amago do assumpto, que 6
natural, e como tal boa e util.
2° Sejao poucas as divisoes. Foi sobretudo contra o
grande numero e a presumida ostentacao das divisoes e
subdivisoes, de que se achava sobrecarregada a eloquencia
do pulpito, que Fenelon lancou seu anathema demasiadamente exclusivo. E cousa evidente, que as divisoes, sendo
multiplicadas, resfriao o discurso, afrouxfio a acQao do
pregador e neutralizao o effeito que deve produzir (2).
3° Hao de ser inteiras ou absolutas, quer dizer, que
hao de conter o assumpto todo inteiro; e reduzir-se, d’um
modo adequado, a these ou proposigao geral, de maneira
que todas juntas nao formem mais que uma e mesma pro(1) T r a c t, de p r t f d i c ., p. 74.
(2) Autoritati plurimam detrahunt illa non membra, sed frusta 'Q u in t.,
lib. IV, c. 5).
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positio. Esta regra e uma consequenda necessaria do
principio de unidade que ha de presidir a todo discurso,
reconhecido pelo mesmo Fenelon (1) e sustentado por
Vieira.
4° Hao de ser distinctasj de sorte que os differentes
membros nao entrem uns nos outros.
5° Hao de ser progressivas ou ter gradaguo, de sorte
que o primeiro membro da divisao prepare para o segundo,
e que este sustente o primeiro ao mesmo passo que pre
para para o terceiro, etc.
6° Hao de ser claras, precisas, simples e izentas de toda
affectacao. E mister que sejao concebidas em termos tao
claros e distinctos, e que presentem as differentes partes
do discurso com tanta lucidez, que os engenhos ainda os
mais obtusos nao possao equivocar-se (2). 0 melhor meio
de achar sempre divisoes adequadas e estudar a arte de dividir nos dous mestres nesta materia, em Bourdaloue e
Massillon.
Quando fallarmos da composicao do exordio, indicaremos como se ha de formular a divisdo, e quaes os defeitos que neste ponto se hao de evitar.
Para diminuir a difficuldade que ordinariamente encontrfio os principiantes na escolha das divisoes, terminaremos
este capitulo propondo-lhes alguns modelos de divisoes para
um grande numero de assumptos, extrahidos dos grandes
oradores.
(1) Lettre sur l’eloquence.
(2) Quid turpius quam id esse obscurum ipsum, quod in eum solum
adhibetur usum, ne sint csetera obscura { Q u in t., lib. IV. e. 5,'.
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H E C I'A O IV .
M o d e lo s tie d iv is S e s .

D iv ia u e a .

EXEMPLOS.

Gloria in excelsis Deo, et in terra
Deos,
o proximo, nos pax, etc. A paz com Deos, — com nosco,
mesmos.
— com o proximo (Bourdaloue, Sermon sur
la nativiti de If. S.).

Amar a verdade em toda a parte onde se
ach ar: em Deos, em nos-mesmos, no proxi
mo ; a fim que em Deos, nos sirva de regra,
— em nos-mesmos, nos excite e nos allumie, — no proximo, nos reprehenda e corrija (Bossuet , Sermon pour le dimanche de
la passion).

Indignidade do respeito humano : relativamente a nos-mesmos, — a Deos, — ao
proximo (Bourdaloue).
Nao trabalhar a soccorrer as almas do pur
gatorio, 6 uma dureza que fere o interesse
de Deos, — de nossos irmaos, — nosso pro
prio interesse (B ourdaloue, pour le jour
des morts).

Nao podemos, sem a observancia das regras, conservarapaz com Deos,— nemcomnosco, — nem com o proximo (Bourdaloue,
Exhortation pour les communautes religieuses).

Obrigagao de empregar-se na salvacao de
seus criados: e interesse dos criados, — de
Deos, — dosamos (Bourdaloue).
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Deos, nos
mesmos.

1 27

Dous grandes interesses nos convidao as
obras satisfatorias : o intereresse de Deos
que temos a vingar, nosso proprio interesse
que devemos procurar (Bourdaloue).
O peccado m ortal: summo mal de Deos,
summo mal do homem (Bourdaloue).

Como nos falla Jesu-Christo no SantisJesu-Christo,
nos mesmos. simo Sacramento; como nos devemos fallar
a Jesu-Christo.
As perfeicocs
No mysterio da paixao brilhao: 1° o poder,
divinas.
2° a sabedoria (B ourdaloue) ; 1° o poder,
2° a misericordia (Bossuet).
* Na conversSo do peccador brilha a glo
ria de Deos: pela misericordia, na remissao
dos peccados; — pela justi^a, na penitencia (Bossuet).
Trez fundamentos da justica divina : o
poder desprezado, — a bondade offendida
pela ingratidso, — a magestade e a soberania violadas (Bossuet, Sermon sur Injus
tice divine).

»

O espirito,
o coralio.

A paz seja comvosco : a paz do espirito,
na submissao a fe , — a paz do coracao, na
submissfio i lei de Deos (Bourdaloue, Ser
mon sur la paix chretienne).

Devemos i Igreja dobrada obediencia:
obediencia do espirito para crer as verdades que nos propoe. — Obediencia do cora
cao para seguir as leis que nos impoe (Bour
daloue).

www.obrascatolicas.com

MANUAL DE ELOQUENCIA SACRADA.

128

0 corpo,
a alma.

Conformidade do estudo religioso comJ.-C.
resuscitado: relativamente ao corpo, — relativamente a alma (B ourdaloue, pour le
jour des cendres).

A razao, a fe ,
ou o homem,
o christao.

0 rico , o pobre.

A penitencia christa e um dobrado sacri
ficio que Deos exige de nos, — sacrificio do
corpo, — sacrificio do espirito (Bourdaloue).
No dia de juizo produzira Deos contra nos
duas cousas: nossa fe, para nos julgar como
christaos; — nossa razao, para nos julgar
como homens (Bourdaloue).
Pelo estabelecimento do preceito da esntola, mostrou-se a proviiencia benefica
para com o pobre, para com o rico (Bour
daloue).

0 presente ,
o passado,
o futuro.

Crime, loucura, desgraca.

Estado infeliz do reprobo: a quem o pas
sado despedaca com crueis pezares, — a
quem o presente opprime com mortaes dore s, — a quem o futuro angustia com medonha desesperacao (Bourdaloue).
Recahida no peccado: signal de falsa pe
nitencia no passado, — obstaculo a verdadeira penitencia para o futuro (Bourdaloue).
Crime do que nao quer submetter-se a
providencia. — Desgraca do que nao quer
conformar seu viver com a providencia
(Bourdaloue).
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Pode considerar-se ainda o assumpto relativamente aos
objectos seguintes:
As trez pessoas divinas.
A fe, a esperanca, a caridade.
A natureza, a graca, a gloria.
O ceo, a te rra , o purgatorio, o inferno.
Os trez estados da Igreja.
Antes, agora, depois.
Tempo, eternidade.
Em si, causas, effeitos.
Dever, motivo, exemplo.
Pensamentos, palavras, obras.
Pessoas, palavras, acgoes.
Nascimento, vida, morte.
Gloria, riquezas, prazeres.
HumiliacOes, probreza, trabalhos.
Natureza, fim, meios.
Fim, motivos, meios.
Remedio, preservativo.
Circumstancias, quis, quid, etc.
Diversas idades da vida.
O individuo, a sociedade.
Sociedade, familia, individuo (1).
Sociedade politica, religiosa, domestica.
Os trez caminhos, purgativo, illuminativo, unitivo.
Peccador, justo, perfeito.
Razoes geraes, particulares, etc.
Os oradores dividem algumas vezes pelas cousas que
obrao uma sobre outra.1
(1) Pode citar-se aqui aquelle bello dito de Knelon :« J’aime ma fa
mine plus que moi-meme, ma patrie plus que ma famille , et le genre
humain plus que ma patrie.»
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EXEMPLOS :

«A fe deve confirmar-nos na crengadaeternidadeinfeliz,
e a crenga da eternidade infeliz deve excitar-nos a pratica
das obras da fe.» (B ourdaloue, JEternit6 malheureuse.)
«Os bons deveni servir ou para salvagao ou para condemnagao dos maos; soffrem-se os maos para instrucgao ou
para merecimento dos bons.» ( M assillon, Melange des
bons et des mediants.)
«Nuncjudicium est mundi. J.-C. julgado pelo mundo;
(B ourdaloue, Sermon s u r la
passion.)

o mundo julgado por J.-C.»

Mas quando se buscao similhantes divisoes, e facil eahir
numa affectagao pueril; tal seria o defeito d’esta divisao :
os soffrimentos nos prazeres, os prazeres nos soffrimentos.
0 nosso Vieira tem algumas vezes este defeito; nao fallaremos daquella divisao pueril do sermao de silo Jose, em
serra, plaina e compasso (XI, 47); mas do modo como elle
dividio um de seus melhores sermoes, o de santo Igna
cio : «Ignacio similhante a homens; Ignacio homem sem
similhante.» ( I , 373.) Muito mais acertada e a divisao do
sermao do quarto sabbado da quaresma. Tomara elle por
assumpto : «0 peccador resoluto a nunca mais peccar; » e
dividio-o d’este modo : « Na primeira parte do discurso
lhe descobrirei a falsidade e engano de todas as razoes ou
pretextos com que o demonio o facilita a continuar os peccados. Na segunda lhe inculcarei um novo motivo (que por
ventura nunca ouvistes), o mais efficaz, o mais forte, e o
mais terrivel que pode haver para nunca mais peccar,»
(IV, 3.)
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CAPITULO IV.
C o n an * q u o • o r a d o r n n o b a d e n n n e a p e r d e r d c T is ta
c m q a a n t o c o m p ile o s e n a c r m a o .

Terminada que seja a distribuigao da materia e a divisao do discurso, facilmente se vera o nexo, o encadeam ento, a progressao das ideas principaes desde o prin
cipio ate a conclusao. 0 caminho que havemos de seguir
esta patente diante de nos. 0 piano esta tragado; os materiaes virao por si mesmos collocar - se debaixo de nossa
mao, para ajudar-nos a levantar o ediflcio cuja traga existe
era nosso espirito.
Muito seria para desejar que o pregador podesse escrever seu sermao quasi sem se interromper e como d’um
folego. O todo, o nexo, a unidade, a vivacidade do discurso
ganhariao muito nisto. Como porem muitas vezes as forgas fraqueao, e cangado o engenho esta menos apto para
compor, con vein seguir urn termo medio, que consistira
em se interromper o menos que poder, e nao ateimar a
escrever quando experimentar cangago ou repugnancia ao
trabalho.
Pode aconselhar-se ao pregador que escreva a priraeira
vez rapidamente seu sermao, sem se occupar de outra cousa
senao de reproduzir, na ordem em que distribuio a materia,
as impressoes que lhe causArao a leiturae a reflexSo; applique-se depois a trabalhar e a polir de per si cada uma
das partes ou membros do discurso, introduzindo clareza
nas palavras, correcgao e pureza na phrase , distincgao
nas clausulas, vigor e nobreza no estylo, ornato e har
monia nos periodos, e finalmente, unidade, ordem e formosura no todo. Considere cada parte ou membro do ser
mao como um discurso independente, aperfeigoe cada um
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d’elles como se fora so, veja depois se se ligao bem entre
si; e quando se ligarem bem e forem todos bem acabados,
perfeito e formoso sera o sermao.
Seja porem qual for o methodo que o pregador siga na
composicao de seu sermao, nao ha de nunca perder de
vista as consideragoes seguintes : Quern sou eu relativamente a meus ouvintes ? Qual e o fim particular de meu
sermao? A quem se enderega elle, e em que circumstancias?
1° Quern sou eu relativamente a meus ouvintes :
0 pregador e o ministro de Deos, o embaixador do soberano Senhor. Pode pois tomar para com elles um tom de
autoridade, e fallar-lhes com uma liberdade, de que nao
poderia usar um orador profano. Nao quer isto dizer que a
assembleia dos fleis nao tenha direito a certas attengSes, a
certo respeito da parte dos que vem instruil-os de seus
deveres e lembrar-lhes obrigagoes penosas a fragi;idade
humana. As palavras asperas e imprudentes, as maneiras
levianas ou altivas do pregador descontentao e offendem
tanto mais os ouvintes quanto e mais elevada a idea que
elles tern d’esse espirito de mansidao, de bondade, de mo
destia , de sizudeza que deve caracterizar um enviado de
Jesu-Christo na terra. Alem de que, por experiencia sabemos, que os homens nos abrem ou fechao a porta de seus
coragbes a proporgao que lhes somos agradaveis ou odiosos,
que lhes parecemos dignos de estima ou de desprezo.
• Assim que, tanto ao compor como ao pregar seu sermao,
entre em si mesmo o pregador, e cuide em presentar em
sua pessoa o mais perfeito modelo do que se chama cos
tumes oratorios. Cuide em primeiro lugar em dar a seus
modos e maneiras aquelle ar de candura e sinceridade que
tao felizmente captiva a confianga dos ouvintes; mostre-se
alem d’isso ingenuo, franco, incapaz de enganar a nin
guem, de impor deveres excessivos aos ouvintes e exirgir
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I’elles sacrificios a que nao estao obrigados. Finalmente,
aarega tao possuido cle probidacle, de lhaneza e de conlanga em seu auditorio, que este se sinta disposto a aban:lonar-se a elle sem reserva.
Acompanhem as palavras do pregador certa madureza,
certa seriedade, que sao proprias de sen caracter; reine,
em tudo que diz, um ar de circumspecgao, de sizudeza e de
prudencia. Moslre-se sempre exacto observador do decoro
e decencia, nao offendendo a ninguem, nao arriscando
nem exagerando cousa nenhuma, nao enunciando proposigao alguma sem ter bem calculado seu alcance, pesando
todas suas palavras, nao avangando nada sem prova, sem
pre reservado, circumspecto sempre, em seus juizos, em
suas appreciagoes, em suas sentengas.
Porem o que lhe abrira sobre tudo o caminho a persuasao, sera o zelo, a benevolencia, o affecto de que se mostrara penetrado para com seus ouvintes. Sao em geral reconhecidos os homens ao interresse que se mostra para
com elles, ao zelo, a estima que se Hies manifesta. Julgaose de certo modo obrigados a corresponder com iguaes
sentimentos ao pregador; e este pode contar com sua be
nevolencia, com sua boa vontade a ouvirem o que prega, se
tudo annuncia nelle um vivo desejo de concorrer para sua
felicidade; as palavras brandas de que usa, o olhar sereno
e modesto, o acciouado grave e comedido, o porte nobre e
engracado, e ate o metal de voz contribuem poderosamente para obter este resultado. Attenda pois o pregador
a este ponto importantissimo desde que comega a preparar
o seu sermao; penetre-se d’uma terna affeigao para com
aquelles a quem vai evangelizar, e d’um desejo ardente de
procurar sua felicidade. Deixe depois fallar seu coragao
ainda mais que seu espirito, e sera eloquente, e nunca
sua palavra deixara de produzir bom effeito. Tenha grande
cuidado em nunca deixar entrever, nem ate suppor em s i,
12
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a rnenor irapaciencia, nenhum desabrimento nem mao
m odo; com mais razao ainda nao deixara escapar nenhum
signal de menoscabo ao seu auditorio ou a parte d’elle;
evite escrupulosamente os termos ou expressoes que possao interpretar-se mal ou annunciem desprezo e desdem;
numa palavra, nao se permitta cousa alguma que possa
offender ainda levemente o decoro e a seriedade.
Finalmente, o que acabara de ganhar os coracoes ao pregador, sera um ar comedido e modesto que ha de reinar
em sua pessoa e em seus discursos. Sem duvida o pregador ha de ter desembarago e dignidade; mas muito dista
o desembarago da ousadia e atrevimento, a dignidade da
presumpgao e altiveza. Kao ha cousa que mais offenda os
ouvintes do que um ar presumido e vaidoso. Nao possao
elles nunca suppor que o pregador se tem em grande conta,
e sente a valia das cousas que diz. Kao deixe elle nunca
sair de sua boca a rnenor palavra ou expressao que inculque estima de si mesmo, ou desejo de louvores. Appliquese em fun a nao se occupar de sua pessoa, a esquecer-se de
si mesmo, a perder-se inteiramente de vista; este e um dos
melhores meios, nao so de conservar-se sempre o pregador
nos limites da modestia, mas ainda de sair-se bem em seus
sermoes e colher abundantes fructos de seu ministerio.
Esta doutrina melhor se explicari quando fallarmos dos
costumes oratorios. Por agora recommeudamos ao prega
dor, que attenda ao que Ihe diz respeito pessoalmente, ac
que elle e, d’um modo mais particular, relativamente a seu
auditorio. E parocho ? Simples sacerdote ? Estranho a pa
rochia ? Tem fama ou esta em voga ? E principiante ? £
mogo ? Tem ja certa idade ? Estas circumstandas variae
muitissimo; e cada uma d’ellas deve influir mais ou rneno;
no modo de tratar o assumpto.
2° Qual e o fim particular que eu me proponho nestt
discurso ? Kao basta propor-me o fim geral de todo sermao.
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[ue e a edificaQao dos fieis e a salvacao das alm as; nao
•asta fallar aos ouvintes em cousas uteis e edificantes; e
nister ter um alvo particular, e nunca o perder de vista;
la de o pregador trazer continuamente a memoria a
grande inslruccao que quer dar a seus ouvintes, a impresao que pretende fazer nelles, finalmente a verdade parti;ular que lhes quer persuadir, e que deveni bem declarar
lesde o exordio e a proposicao. N<SO ha de nunca perder
le vista este ponto fundamental, para mio se deixar levar
jela connexao das materias As ideas vizinhas, porem caninhar continuamente a seu fim com passo seguro, fazendo
lominar sempre a idea principal.
3° A quem fallo eu e em que circumstancias ?
Nao e so a escolha do assumpto e o modo de o contemilar que dependem da qualidade do auditorio, considerado nas circumstancias em que se acha, mas ainda a maaeira de o tratar. Quaes sao as pessoas que formao o meu
mditorio, no todo, ou em grande parte ? sao pessoas insruidas ? e gente simples e indouta ? e gente moca, sao honens feitos ? pessoas de idade ? bons christJos ? homens
lo mundo ? auditorio misturado ? ouvintes bem dispostos
i meu favor ? prevenidos contra mim ? em que tempo, em
jue lugar, em que occasiao vou eu levantar a voz ?
Antes de pegar na penna hei de figurar-me o meu aulitorio qual sera composto; hei de ler nos animos, nos co■acoes, appreciar seus conhecimentos, sondar-lhe as disjosicoes, fixar ate as mais miudas circumstancias. Quando
) pregador tiver assim bem caracterizado a assembleia a
piem vai fallar, e quando a tiver, durante o composicao,
liante dos olhos tal qual cuida que ella ha de ser, realnente, o bom siso lhe indicara sufticientemente como se
ia de haver em quanto as provas que convirA empregar,
tos prejuizos que importarA rebater, aos sentimentos que
erA mais o proposito inspirar; nao se enganarA tao pouco
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no que toca ao methodo que ha de seguir, ao estylo que ha
de adoptar, etc.
Finalmente, considere o pregador a seu auditorio como
uma so e mesma pessoa, que tem tal caracter, se acha em
tal posicao; pessoa por quem se ha de interessar muito de
veras, de quem ha de compadecer-se do fundo do coracao
pelo triste estado em que a tem o erro ou a paixao, a quem
ha de desejar ardentemente allumiar e libertar do jugo que
a opprime. Tenha o pregador sempre em vista estas consideragoes, e assim evitarA um dos defeitos mais graves e
com tudo mais communs aos pregadores, o de fallar d’um
modo vago, indeterminado, demasiadamente geral, como
se fizessem abstracgao de seu auditorio, para recitar diante
dos fieis uma fria dissertagao por modo de exercicio. Con
sidere antes o pregador seu auditorio como um adversarie
com quem vai travar lucta, de quem tem a peito triumphar
para seu bem e salvagao de sua alma. Discorra com elle,
veja o que pensa, o que lhe objecta; ataque-o rijamente,
aperte com elle; siga-o em todos os rodeios por onde busca
escapar-se; nao possa crer que o pregador falla a outro senao a elle mesmo; quando o pregador assim se houver, e
assim se disposer a si mesmo, vir-lhe-hao ao correr da
penna raciocinios concludentes, expressoes energicas, figu
ras animadas, e tudo que disser sortira effeito.

CAPITULO V ,
D a s d if f e r e n te s p a r t e s d o d is c u r s o e m g e r a l.

Da formagao do plano resulta tao naturalmente a particac
do sermao em exordio, confirmagao ou corpo do discurso,
e em conclusao ou peroragao, que estas trez partes essenciaes se achao em todo genero de eloquenda. A razao nos
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diz, que o orador ha de primeiramente certificar-se das disposigoes de seu auditorio, para aproveitar-se d’ellas se sao
favoraveis, ou para as mudar se sao contrarias. Preenchidos estes priraeiros deveres do exordio, ha de, segundo as
circumstancias, ou instruir e provar, ou ganliar os coracoes
pelas cousas que diz ou pelo modo como as diz, o u , emfira, arrebatal-os pelo pathetico, e muitas vezes fara ao
mesmo tempo todas estas cousas. Por fim, no momento decisivo, ha de forcar seu auditorio a render-se as conclusoes
rigorosamente deduzidas de tudo que acaba de ouvir.
«Esta marcha segue-a como por instincto, diz santo Agostinho , todo homem que quer persuadir fallando.» Et
hcec quidem omnes fere homines in Us qua: eloquendo
agunt, facere non quiescunt (Doct. Chr., lib. iv, cap. 4).

0 discurso sagrado divide-se pois tambem em exordio,
confirmacao e peroracao; sao estas as partes principaes
de sermao.
0 exordio, na eloquencia sagrada, encerra: 1° o thema,
2° a introducgao ao assumpto, 3° a proposigao, 4° a divi
sae, se a houver, 5° a invocagao, e algumas vezes um cumprimento ou elogio.
A confirmacao tern por objecto: 1° as subdivisoes, se as
houver; 2° a escolha das provas; 3° a disposigao d’ellas; 4° o
ligal-as entre si, e por conseguinte as transigoes; 5° a maneira de tratar as provas pela amplificagao, pela simples
exposigao oratoria e pelo discurso; 6° a narragao e a refutagao, segundo entrao na eloquencia sagrada; 7° as digressoes, se as houver.
A peroracao encerra as mais das vezes: 1° uma recapitulagao, 2° uma moralidade, 3° uma exhortagao ou supplica. Depois d’estas observagoes geraes entremos na explicagao particular de cada uma d’estas partes, seguindo a
ordem indicada.
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(m cc v o i.

Do exordio, mas differentes partes e qualidades qut ha de ter.

0 exordio e uma introduccao ao discurso, que prepara o
auditorio a 'ouvir favoravelmente o que se lhe vai dizer. 0
alvo que se propbe o prdgador nesta parte e fazer a seus
ouvintes benevolos, attentos e doceis (1), ou, como dizia
Cicero, que nos oucdo com benevolencia, attencdo e intelligencia; ut amice, ut attente, ut intelligenter audiamur.
Concilia-se a benevolencia dos ouvintes pela expressdo
dos costumes e pelo uso das precaucoes oratorias.
Sao os costumes oratorios aquelles pensamentos, expressOes e maneiras que inspirao aos ouvintes confianea na
pessoa que lhes falla. Posto que ndo teniiflo lugar determinado no discurso, antes devem ir-se semeando em lodas as
partes em que opportunamente se possa fazer, sdo com
tudo mais necessarios no exordio, porque muito importa
ao orador ganhar os animos desde o principio do discurso.
Conseguird o pregador este fim por uma grande modestia
no seu dizer, por um ar de candura e probidade, pela estima e zelo para com seus ouvintes, e por um grande respeito a elles e ds cousas que elles apprecido e venerao.
A modestia e especialmente propria para bem dispor os
animos a favor do pregador, por isso insistimos neste ponto
importante. Se por um lado a dignidade do ministerio do
pulpito nao permitte que o orador sagrado desca atd d lisonja e as supplicas para com seu auditorio, porque elle
ndo deve nunca aviltar nem sua pessoa nem suas funccbes;
por outro lado, perderd todo o fructo de seu ministerio,1
(1) Ubi autem benevolos, attentos et dociles aut invenerit, aut ipse
fecerit, caetera peragenda sunt, sicut causa postulat» (5. A u g ., doct.
chr., lib. IV’ cap. 4).
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se desde o principio indispozer contra si os animos por um
ar presumido, ousado ou desenvolto. Abstenha-se pois o
pre.gador de fallar de si mesmo em todo o sermao, mas
sobre tudo no exordio; cale-se absolutamente a seu respeito; esta regra nao admitte quasi nunca excep?ao. Nao ha
de fallar de si nem em bem nem em nial (1). A falta de mo
destia offende por extremo os ouvintes; a modestia affectada lhes e ainda mais desagradavel. Evite pois o pregador1
(1) «Le moi est halssable, je le hairai toujours,» disse Pascal. Neste
defeito cai algumas vezes o P* Vieira ; so o desculpdmos quando, no sermao de santa Thereza, pr6gado na ilha de sao Miguel, conta como escapara d’um terrivel naufragio; note-se o tom modeslo com que falla: «Mui
ingrato seria eu, e serei a Deos, se assim o nSo confessura, e assim o
n3o confessar toda a vida e toda ai etemidade. A quem aconteceo jamais,
depois de virado o navio, e depois de estarem todos fOra d’elle sobre o
costado, flear assim parado e immovel por espaco d’um quarto de hora,
sem a furia dos ventos o descompor, sem o impeto das ondas o sossobrar,
sem o peso da carga e da agua, de que estava ate ao meio alagado, o levar a pique; e depois idar outra volta para a parte contraria, e por-se
outra vez direito, e admittir dentro em si os que se tinhao tirado fora ?
Testemunhas sSo os anjos docto, cujo ausilio invoquei naquellahora...»
(IV, 277).
Por ser este um dos principaes defeitos do P' Macedo, folgimos de citar aqui um testemunho seu em abono da modestia que recommendJmos
aos pr£gadores evangelicos: «P cqo a Deos, diz, que se digne guardar
de tal sorte os meus labios, que se nSo abrJo mais senJo para sua glo
ria, e para bem de vossas almas. Mas se eu fosse tao infeliz que, em vez
de vos fallar por zelo vos fallasse por vaidade, e que vos, allumiados da
luz celeste, conhecesseis esta minha iniquidade, nao sei como poderia reristir ao grande tormento d’um infinito pejo 1 Como ? Eu o digo, porque
neste caso conhecerieis que eu espalhava palavras para collier vento, que
eu convertia um ministerio tao sagrado em exercicio profano; que eu, mi
nistro d’um Deos humilde, buscava urna outra cousa que nao i humildade;
que eu era urna nuvem sem agua, sacodida pelo vento de minhas paixoes
terrenas; que era uma arvore outonica, que nao da fructo ; que os golpes que descarrego sobre os vicios recaem todos sobre o meu corrado.
Ab 1se isto assim fosse, oh vergonba 1oh vergonha!»(Sermdo do j u i t o
fin a l, p. 14).
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fallar ao auditorio de sua insufficiencia, de seu fraco ta
lento, do pouco tempo que teve para preparar seu sermao,
e cousas similhantes; tudo isto , geralmente fellando, e
pouco sincero. Evite outrosim uma pompa affectada, palavras altisonantes, conceitos alambicados. Pareea unicamente occupado em dar a seus ouvintes as explicagoes
necessarias para os introduzir no assumpto, e a inspirarlhes interesse, nao a sua pessoa, mas i materia que trata.
Consistem as precaucocs oratorias em procurar o pregador desvanecer qualquer prevencao que os ouvintes possao ter contra sua pessoa ou contra a doutrina que baja de
p ro p o r-lh es; para isto procurari insinuar-se no animo
dos ouvintes, combatendo pouco a pouco , e com muito
geito e disferce, as erradas opinioes que nelles dominao,
os abusos a que estao habituados, etc. Ha de, porbons mo
dos, tornar menos amargas certas verdades e as adverten
das que a este respeito haja de dar-lhes; poderi tambem
deixar escapar alguns louvores, nao tanto ao auditorio
como ;i materia que vai tratar. Lembre-se porem, que os
louvores hao de ser raros no pulpito, e sempre com grande
moderacao. Por todos estes modos conciliari o pregador a
benevolentia de seus ouvintes.
Para captivar a attengao do auditorio ha de o pregador
mostrar desde o principio do sermao muita prudentia e
circumspeccao; uma certa animagao moderada, certa firmeza que bem se liga com a modestia e da alma as primeiras palavras que fella; um ar desassombrado, que do
mina os animos, e os captiva. Conseguira tambem este fim
dizendo algumas palavras em abono do assumpto que vem
tratar, fezendo sobresair sua importantia ou sua formosu ra, sua grandeza ou sua novidade, e tc ., como fez Bossuet na oragao funebre da duqueza de Orleans : «Quero,
«senhores, disse, numa so desgraca deplorar todas as cala« midades do genero hum ano, e numa so morte fozer ver a
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«morte e o nada de todas as grandezas humanas»(1). Tome
porem cuidado o pregador de nao gabar muito a materia
ou annunciar que vai dizer maravilhas. Bom sera fallar da
palavra de Deos e do respeito que lhe e devido. Tambem
sera util prometter clareza, concisao, e que nao sera ex
tenso nem diffuso; finalmente, pode pedir formalmente a
attencao do auditorio, mormente quando importa que elle
nao perca uma so palavra do discurso.
Fazer o auditorio docil, docilem (2) como diziao os an(1) Querendo o P” Vieira encarecer a signiflcacao daquellas palavras
Paternoster, sobre que vinhapregar, referio e aformoseou o exordio que
sobre o mesmo assumpto fizeraum Pe da Igreja, dizendo :* 0 grande sao Pe
dro Chrysologo, cujas palavras por antonomasia forao chamadas de ouro,
subindo um dia ao pulpito de Ravenna, onde como arcebispo seu era visto
frequentemente , comegou d'esta maneira : Hodie quod audituri estis,
stupent angeli, miratur cailum, pavet terra, caro non fert, audi
tus non capit, non attingit mens, tota non potest sustinere na
tura, ego dicere non audeo, tacere non possum. 0 que trago hoje
para pr£gar e o que haveis de ouvir, diz Chrysologo, 6 um caso de que
pasmao os anjos, de que se assombra o ceo, de que tem medo a terra, de
que se estremecem as carnes; 6 um caso que nao cabe nos ouvidos, que
nao alcancao os entendimentos, que nao tem hom brospara o supportar toda
a maquina das creaturas, e que eu nao me atrevo a dizer, nem posso cal a r : Dicere non audeo, tacere non possum. Tende m5o, Demosthenes
divino. E que exordio 6 este tao desusado ? Que caso tao nov{, tao inau
dito, tao tremendo para a terra, tao espantoso para o cto, e, para homens
e anjos, tao estupendo ? Ainda 6 maior do que tenho representado, e maior
que quanto se pode encarecer, nem imaginar. E qual i ? E , conclue o
grande theologo e eloquentissimo orador, e que se pode atrever a lingua
humana a dizer a D eos: Pater noster. Pois dizer a Deos, Padre nosso,
esta voz tao breve, gstenome tao amoroso, 6 aquelle trovao que faz estremecer o c6o e a terra, o pasmo dos anjos, o assombro dos homens, o hor
ror de todas as creaturas ? E se nos tivessemos entendimento para comprehender o mesmo que dizemos, quando olhassemos para as alturas, a
onde se levanla a nossa voz, antes haviamos de emudecer, que pronuncial-a, e dizer como Chrysologo : Dicere non audeo • {M. Rosa mys
tica, 1 . 10).
(2) Advertimos aqui que a palavra docilidade, tendo em nossa lingua
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tigos, e pol-o em estado de ser instruido acerca do assum
pto que se lhe vai propor; ha de pois explicar-se o pregador desde o principio, de modo que os ouvintes compre
hendito bem o que elle Ihes vai pregar. Conseguira este fun
dando todas as noQoes preliminares necessarias ou uteis,
expondo com clareza o estado da questao, affastando tudo
que pode causar equivoco ou erro, presentando d’um modo
singelo e preciso o assumpto em todos seus aspectos, por
outras palavras: estabelecendo como convem a proposicao
e a divisao.
Por este modo conseguira o pregador que seu auditorio
o ouga lavoravel, attenta e utilm ente; assim preencberd 0
grande dever do orador sagrado no exordio. Podemos resumir 0 que a este respeilo havemos dito, nas seguintes regras :
V Nao ha de nunca perder de vista 0 pregador a modes
tia de que tantas vezes se ha fallado; manifestando quanto
poder os costumes oratorios e usando como convem das
precaucoes oratorias.
2* O exordio ha de ser singelo, isto e, ha de evitar-se
nelle toda a pompa e affectagao; porem esta singeleza nao
ha de confundir-se com a baixeza e timidez ou acanham ento; antes e mui compativel com aquella dignidade
que conv&n ao ministro da santa palavra.
3a Deve ser trabalhado com esmero e correcgao, e articulado com pronuncia clara e distincta; porque senito 6 mui
escolhido e bem pronunciado 0 que primeiro chega aos ouvidos do auditorio , fica este prevenido contra 0 merito do
passado a signtfioar brandura e flexibilidade de genio , pode causar alguma confusSo. Para a tirar pois d preciso saber que docilis, como se
dissessemos docibilis, vem do verbo doceo, d’elle conserva toda a propriedade de sua significabo, e quer dizer, capaz de ser ensinado e ins
truido. Exprime pois aquelle estado do entendimento, pelo qual elle se
acha capaz de perceber e inteirar-se d’uma ou muitas verdades.
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pregador, e sera mui difficil que ouca com gosto o resto do
sermao. D’este genero sao quasi todos os exordios de Bourdaloue e Massillon.
4* Deve igualmente ser tranquillo; quer dizer, que nelle
nao tem ordinariamente lugar as passagens chamadas pa
theticas, a nao ser que a grande importanda do assumpto,
ou a inesperada presenga de algum objecto, faga legitimo
e verosimil um como involuntario movimento de espanto,
de compaixao ou d’outro qualquer affecto. O exordio, neste
caso, pode ter todo o fogo da peroragao mais animada, c
por esta razao se chama em termos technicos ex abrupto :
tal e o de sao Joao Chrysostomo a favor de Eutropio; lal e
tambem o de Vieira no sermao da l a dominga do Advento,
pregado na capella real em 1650, no qual juntou a regra
ao exemplo, dizendo : «Abrazado finalmente o mundo, e
reduzido a um mar de cinzas tudo o que o esquecimento
d’este dia edificou sobre a terra. (Dou principio a este ser
mao sem principio, porque ja disse Quintiliano, que as
grandes acgdes nao hao mister exordio : ellas por si mesmas ou suppoem a attengao ou a conciliao. Tambem passo
em silendo a narragao portentosa dos signaes que precederao ao ju izo , porque esta parte do Evangelho pertence
aos que hao-de ser vivos naquelle tempo e nao a n o s; e o
dia de hoje e muito de tratar cada um so do que lhe per
tence.) Abrazado pois o mundo e consumido pela violencia do fogo tudo o que a soberba dos homens e o esqueci
mento d ’este dia levantou e edificou na terra, etc. » (III,
146). Nao e para imitar este parenthesis, por ser demaziadamente longo.
51 Ha de nascer da materia mesma, isto e, ha de se tomar, nao de lugares communs que so tenhao com o assum
pto que se trata certa connexao vaga e geral, mas de alguma circumstanda tao peculiar de tempo, lugar, pessoa
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do pregador, disposicao do auditorio, que nao possa convir a outra situagao.
6a Quando dizemos que o exordio deve tomar-se da
mesma materia, nao queremos dar a entender que nelle se
anticipem alguns dos pontos que se hao de tratar depois,
nem rnenos que se apontem as provas que hao de alegar-se
na contirmagao. Bern ao contrario : qualquer razao, so
com ter sido indicada ao principio, teria perdido ja sua
novidade, e de conseguinte sua forga, quando o orador
quizer esforgal-a em seu proprio lugar.
7a O exordio deve corresponder ao resto do discurso
em duragao e genero. Correspondent em duragao, senao for nem muito comprido nem muito curto, mas
d’uma extensao proporcionada a de todo o discurso; antes
perca por curto que por com prido; querem alguns que
nunca exceda a quinta parte do discurso : se este for de
meia hora, sera o exordio de cinco minutos. Correspondent
em genero, se for escrito no mesmo estylo e tom que exija
o todo do discurso.
O exordio encerra o thema, a introducgao ao assumpto, a
exposigao (proposigao ou divisao) e a invocagao.
SE C C lO II.

Do thema.

O thema e o texto ou palavras breves da Escriptura de
que o pregador tira o assumpto do seu serm ao, e que, no
comego d’elle, dao a conhecer a materia de que vai tratar.
O costume de citar um texto da Escriptura no comego do
exordio e um resto ou vestigio do methodo de pregar usado
nos primeiros seculos das Igreja. «Em lugar de tirar o
assumpto de seu proprio cabedal, diz Fenelon, limitavaose entao os pastores a explicar aos fieis lugares escolhidos

www.obrascatolicas.com

MANUAL DE EI.0QUENC1A SAG1UDA.

145

das sagradas Lettras (1). Insensivelmenle, diz elle, se foi
introduzindo o costume de nao seguir todas as palavras do
Evangelho, e lioje em dia so se explica urn so passo, que
se chama thema do serm ao.»
O tomar o thema do Evangelho ou da Escriptura e um
veneravel uso, uma especie de monumento que e mister
respcitar. Alem de que, contegar assim pela palavra santa
e dizer indirectamente o pregador que quer ser o orgao da
vontade do Altissimo; o que muito contribue para capiar a
benevolencia e attencao do auditorio, e inspirar-lhe respeito
e confianga.
Para que a escolha do thema seja acertada, e sua applicacao natural, seguira o pregador as seguintes reg ras:
1* O thema ha de conter em substancia o assumpto do
sermao, ou em termos formaes, ou por consequendas faceis a deduzir, ou quando menos por uma relacao natural
com elle (2). Tai e, entre oulras, a escolha de Massillon que,
(1) Este era ja o costume de ensinar nas synagogas. No capitulo IV de
sao Lucas lemos que J.-C . entrara num sabbado na synagoga, segundo o seu
costume", que abrira o iivro de Isaias, lera o capitulo 61, fecliara o livro
e comscara a explical-o, fazendo applicarSo a si mesmo d’aquella propkecia: Quia hodie impleta est hac escriptura in auribus vestris, y 21.
(2) O P” Vieira era rigoroso di'mais a este respeito; num dos sermoes
do Rosario disse elle : «Supposto pois que nem e licito ao pregador (se
quer ser pregador) apartar-se do thema > ( 1 ,4 8 6 ) . Quem ler com atten
tio os sermoes d’aqu'dle pregador original ackara que era mania sua excogitar conceitos, e desencaular textos para eneber o discurso sem se
apartar do th em a, mormente quando o tirava do Evangelho. Se tivesse
sido menos escravo d’esta re g ra , c tivesse sempre deixado correr seu atiiado raciocinio pela estrada real da sfi dialectica, e sua fecunda imagina{Jo pelos amenos vergeis do bello c do sublim e, teria a nossa lingua um
orador profundo como Eossuet, persuavivo como Bourdaloue, e mais
engracado e conceituoso que Massillon. Acostumem-se os pregadores mo
tos , desde o principio, a discernir nelle p que e contrario as regras, c de
mao gosto, do que e acertado e sensato, para so o imitarem no que i bom
e formoso. Verao por experiencia que , muitas vezes, o que t accessorio
13
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pregando da Paixao, acha na morte do Salvador uma triple
consummagao : consummagao de justiga, da parte do P ai;
consummagao de malicia, da parte dos homens; consum
magao de amor, da parte de Jesu-Christo. Estas trez consummagoes sao designadas, mui naturalmente, por uma
palavra de Christo na cruz : Consummatum est (Joan., 19,
30). Bern se ve que este thema content um piano natural e
fecundo. Alguns achao-no todavia vasto demais.
2a E necessario, geralmente fallando, que entre o thema
e o assumpto haja relagao litteral. As applicagoes mysti
cas ou allegoricas sao ordinariamente ou forgadas ou muito
longas. Ha comtudo assumptos em que a applicagao lit
teral nao e possivel; taes sao os panegyricos, as oragoes
funebres, e muitos discursos de circumstanda. D’ahi vem
vermos tantos themas em sentido accommodaticio, usados
porBossuet, Flechier, Massillon, etc.
Fenelon critica com razao um pregador que, em quarta
feira de cinza, tomara por thema este versiculo do psal
mo 101 : Cinerem tamquampanem manducabam. Entre
e secundario , no plano do discurso, 6 o melhor, o mais util e o mais
formoso, tanto no pensamento como na linguagem e estylo. Embora
lei.lo em Jose-Agostinlio de Macedo estas ingratas palavras : «AbatAmoS
este importuno phantasma de Vieira... depois que ii o principio d’um sermao de M andato... e estas escaudalosas palavras : Este eavalto branco
e a sagrada humanidade de Christo (IV, 3 5 8 ), nunca mais o detestavel V ieira;» n3o dSm ouvidos ao orgulho offendido; leiao e estudem
Vieira, com as cautelas necessarias, se quizerem saber a lingua oratoria
nacional; nunca Jose-Agostinlio seria o pregador que foi, se nao tivesse
lido e relido V ieira; n<to o imitou em suas extravagancias, e fez muito
b em , mas nelle aprendeo a magestosa linguagem do pulpito e o patriotismo eloquente que nelle b rilh a; assim devem fazer os que encetao a
carreira oratoria. Vieira sera sempre para elles o primeiro mestre da lin
gua ; e s e , nem sempre i modelo oratorio, nSo sera nuuca um phan
tasma importuno. Kao, a nobre figura de Vieira estara sempre em p e ,
em quanto se fallar a lingua de Camoes.» (V. Advertentia do sermdo
eontra o philosophismo, p. 2.)
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este Hiema e a ceremonia do dia nfio ha sentio uma relaeao
pneril de palavras.
3» Ha nas sagradas Lettras certos passos que respirao
uma particular imccao, e que s6 o pronuncial-os produz um
effeito extraordinario. Deve pois o pregador tomal-os por
thema, com preferencia a quaesquer outros.
4» O thema nao ha de ser nem muito comprido nem
muito curto. Muito comprido, nao se retem b em ; muito
curto, parece exquisito ou buscado com singularidade (1).
Nos sermoes que se pregao ;i missa cantada, ha de se
tirar o thema do Evangelho; nos outros pode tirar-se de
todos os livros sagrados, mas com preferencia do Novo
Testamento. Para os panegyricos e oragoes funebres acharse-litto themas mui adequados no Ecclesiastico, que contem
nuiitos elogios de santos do Antigo Testamento que sao applicaveis aos do Novo.1
(1) Deste genero i o de que usou o P ' Vieira no serrnSo de santa Catharina: Ne forte foi Iodo o thema. Soube porem desenv olvSl-o e explical-o muito a proposito para as circum standas em que fallava, mas que
nao deve imitar quem n,1o for similhante a V ieira.«Breve clausula para
thema , d isse; portm grande para sermsio! E tSo grande e forte a significac.lo d’este ne forte, que com ella se sustentao e sSO fortes todas as fortalezas; e as que nao s5o fo rte s, nem se defendem , so por falta d'ella
sao fracas, so por falta d ’ella se rendem e sao vencidas. E que quer diz e r : Ne forte '! Quer dizer : Para que nSo por algum caso ; para que
nao por alguma desgraca; para que nio por algum engano ; para que
nao por alguma violencia; para que nao por algum descuido proprio, ou
diligenda e industria alheia. E o ne (orte um adverbio sempre vigilante,
mas indeciso; c uma suspensao do que e; e uma duvida do que s e r a ; i
um cuidado sollicito do que pode scr. E um rcceio temeroso do fu tu ro ,
nao esqueeido do passado , nem diverlido do p resente; e neste circulo
de todos os tempos acautelado para todos. Deriva-se a palavra ne forte
daquella que o mundo chama fortuna, e i uma forca t;lo poderosa e tao
forte , que desarma a mesma fortuna de todos os seus poderes; porque,
a quem sempre estiver cuidoso do que ella pode fazer, ou desfazer, nunca
lbe acontecera que diga : Nao cuidei; que i a primeira maxima da prudencia» (X I, 1).
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6* A traducgao do thema ha de ser simples e fiel, sem
paraphrase nem applicaguo.
SEC CA O I I I .

Introduccdo ao assumpto.

Chama-se assim aquella parte do exordio, que se estende
desde o thema ate a exposigao do assumpto, isto e, ate ao
lugar onde elle se propoe e circumscreve pela proposicao,
ou pela divisao, se a ha.
An ligamen te faziao-se dous exordios, um para a introduegao, outro para a exposigao do assumpto; agora fundem-se em um s o , e escolhe-se para materia da introduegao aquella que traz mais naturalmente a exposigao do
assumpto. Ha de pois o pregador p6r todo o empenho em
unil-as tao intimamente entre s i , que fagao um s6 todo, e
que se ache tao naturalmente conduzido a exposigao, que
parega nascer esta como por si mesma da introduegao.
Buscara pois o pregador, ou antes ja fez esta escolha na
disposigilo geral do discurso, uma idea ou um principio
que tra g a , e em que se funda a proposigao ou a divisao
do discurso. Nao se ha de tomar de muito longe este prin
cipio : nao se lia de subir ate A creagao do mundo ou a
queda do primeiro homem. Tomar-se-ha entre as verdades
mais vizinhas do assumpto que se vai tratar, de sorte que
se possa ligar a elle immediatamente. O assumpto ou as
circum standas, ou ambas as cousas juntas, fornecerao
muilas vezes por si mesmas este principio ou esta idea.
Urnas vezes sera uma idea geral, que traz com sigo a
idea particular do discurso. Por exemplo, se quero pregar
da felicidade que procura ao homem a pratica da humildade, posso consagrar meu exordio a estabelecer, quanto
contribue a pratica da virlude a fazer-nos felizes neste
mundo. O que se pode fazer por uma definigao ornada, ou
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uma enumeragao das virtudes, consideradas na parte que
cada uma d’ellas toma na felicidade do homem.
Oulras vezes sera uma idea de ordem differente das que
se hao de explanar no discurso. Se, por exemplo, nos havemos de limitar as provas de autoridade, poderemos proporn o exordio alg uma tirada da razao; teremos porem
cuidado de a presentar antes em forma de simples consideragao, do que em tom de discussao; este tom nao convem ao exordio.
Propoe-se o pregador somente a instruir, a explicar uma
verdade christa P Pode fazer ver no exordio quanto esta
verdade e interessante, — pouco conhecida, — impor
tante, — sublime, — conhecida ate dos pagaos, — desconliecida aos pagaos; — felicidade de a conhecer, — de
ouvir o que vos ouvides; — conhecimento proprio para
produzir tal ou tal feliz effeito.
Quer o pregador provar, demonstrar uma verdade ? Pode
insistir, no exordio, na importancia d’esta verdade, — a f6
constante da Igreja; — verdade combatida somente desde
tal epoca; — razoes que impedem conhecfil-a. Esta ul
tima idiia trara naturalmente comsigo uma divisao que
sera formada segundo as differentes classes de adversarios,
as differentes objeccoes, como a do discurso de Massillon
acerca da verdade da religiao.
Algumas vezes limitao-se os pregadores a explicar o
thema ou a paraphraseal-o. Por este estylo comecou o
Pe Vieira o seu mui notavel sermao contra as armas de
Hollanda (III, p. 467).
■ Tambem costumao muitas vezes contar a parabola do
Evangelho, o passo historico, o lugar dos livros santos de
que extrahirao o thema. Em geral, o exordio historico interessa aos ouvintes e captiva-lhes a attencao.
Pode em fim o pregador inspirar-se das circurastancias
em que se acha o auditorio, e ale algumas vezes das em
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que elle mesmo se encontra (1). Pode aproveitar-se do lugar em que falla, dos successos felizes ou infelizes, da
Testa do dia, da santidade do tempo, da solemnidade
proxima, etc.
Num sermao que flzesse parte d’uma serie de discursos,
como, por exemplo, num advento ou numa quaresma, seria
natural e util recordar no exordio as conclusoes precedentes, e mostrar, sem pretengao, o encadeamento das ma
terias.
Em quanto ao tom , estylo, extensao da introducgao,
veja-se o que fica dito acerca do exordio (p. 183).
S C C f lO IT.

Exposigdo d o assumpto e invocagdo.

Chama-se exposigao do assumpto a parte do exordio que,
posta immediatamente depois da introducgao, cuja consequencia natural e , content a proposigao e a divisao.
A proposigtlo e o simples enunciado do assumpto que
vamos tratar. Quando este se annuncia por si mesmo, mormente nos discursos pouco extensos, e inutil a proposigao;
porem em todos os outros casos e nao so util senao neces
saria para a inlelligencia do auditorio, para que elle saiba,1
(1) Deste genero 6 o exordio do sermao de santa Thereza , que
Pe Vieira pn-gou na ilha de sSo M iguel, havendo escapado d’um terrivel
naufragio e aportado aquella ilha : «E quantas vezes , comecou dizendo
o pregador, os que parecem acasos, forao conselhos altissimos da Provi
d en d a d iv in a! Acaso parece que estava Christo encostado sobre o poeo
de S ichar; e era conselho da Providenda divina, porque havia de chegat
ali uma m ulher (a Samaritana) que se havia de converter... Acaso e bem
acaso aportei as praias d’esta ilh a ; acaso e bem acaso cntrei pelas por
tas d’esta cidade; acaso e hern acaso me vejo hoje ncste pulpito, que (
verdadeiram ente o poco de Sichar, onde se bebcm as aguas da vcrdadein
doutrina. E quern me disse a mim ncm a v o s , se debaixo d’estes acaso!
se occulta algum grande conselho da Providenda divina?» (IV, 248.)
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sein poder enganar-se, o que o pregador tem tencao de
Ihe demonstrar. Se nao conhecerabem este ponto, iulo saberia nem apreciar a forca dos argumentos, nem dar
prande importancia a um assumpto que lhe parecesse uma
manta de retalhos, sem ordem nem nexo. D’aqui se colhe
q u e, em todo sermao, se ha de propor em poucas palavras o assumpto com a maior clareza possivel, e que 6
muito util enimci<il-o em forma d’uma these ou proposigiio
regular. Retem o auditorio mais facilmente estas formulas
curtas e claras.
Quando se trata de inculcar a pratica d’um dever aos
ouvintes, pode aconselhar-se ao pregador que use d’uma
proposigiio directa; assim q u e, em lugar de dizer d’um
modo vago e indeterminado : o homem ou o christao deve
perdoar a seus inimigos; dira melhor : deveis perdoar a
vossos inimigos.
A proposicao enuncia o assumpto, a divisao divide-o.
J;\ fallamos largamente da divisao e de suas regras (p. 121);
so accrescentaremos aqui as seguintes observacoes.
1” Mos discursos que pertencem ao genero demonstra
tivo, como os panegyricos e oragoes funebres, e permittido
ornar a divisao e presental-a em bello estylo periodico ou
figurado. O tom d’esle genero de discurso e, a maior parte
das vezes, a qualidade das pessoas que compoem o audi
torio, autorizao e parecem ate pedir estas formulas de divisOes inenos austeras e mais oratorias.
2" Em todos os outros discursos sagrados, e mdrmente
nos em que se trata da pratica da virtude e dos deveres do
christao, ha de enunciar-se a divisao, como a proposigao,
d’um modo claro, simples e preciso.
3’ Seja o pregador exacto, conciso e rigoroso na escolha dos termos; empregue quanto seja possivel, nas
diversas proposigoes, formas analogas, e que tenhao certa
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relagao entre si; mas evite as antitheses desnecessarias,
toda syrnelria affectada, as agudezas, as rim as, o jogo de
palavras.
4 Evite o pregador, ainda com mais cuidado, as subdivisoes correspondentes e symetricas entre as duas partes
do discurso, em que formao um contraste pueril, igualmente indigno, diz o Pc Maury, d’uma arte tao nolire c
d’um tao augusto ministerio. As subdivisoes tern naturalmen te seu lugar no principio de cada ponto ou parte do
discurso; e assim mesmo nem sempre e necessario nem util
enuncial-as formalmente.
Proposta assim a materia e dividido o assumpto, podera
tambem o orador recommendal-o a attencao dos ouvintes,
se aiuda o nao fez, e passara logo a invocacuo, que 6 a
ultima parte do exordio.
E um pio costume, de tempo immemorial usado na
Ig reja, convidar o pregador, antes de principiar o dis
curso, seu auditorio a unir-se a elle parainvocar a assis
ten da do Espirito Santo, pela intercessao de Nossa Senhora.
No tempo pascal, em lugar de Ave, Maria, diz-se Re
gina caeli, e nos sermoes de paixao a estrophe : O crux
ave, etc. (1).
Pode comeqar-se a invocaeao sem mostrar a liga^ao que
tem com o assumpto; porem bom sera fazer allusao a elle
para lhe dar mais propriedade e a lornar mais interessante.
Tode fazer-se a invocaqao por urna supplica endereqada a
Deos, ao Salvador, ao Espirito Santo, ao Santissimo se esta
exposto, a Nossa Senhora, e ate mesmo aos ouvintes, em
certos casos particulares. Em todos os grandes oradores se1
(1) Costuma-se em 1'ranra cantar peto coro a antipbona Regina cali;
e a csirophe O crux ave, canta-se no comejo de cada uma das partes

do sermao.
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achao bellos exemplos a este respeito. Citaremos comtudo
alguns d’um bora pregador moderno.
«Deos piedoso, bondade sem lim ites, centro de todas as
luzes e fonte de todas as gracas 1 allumiai meu entendim ento, inflammai rainha vontade e dai efficacia a minlias
palavras, para que desempenhe cora acerto e fructo um as
sumpto tao interessante (1). Assim vo-lo supplicamos pela
intercessao de vossa querida Mai a Santissima Virgem. A ve
Maria . »

«Deos eterno! Felicidade essencial! Bondade sem limi
tes ! Concedei-me, Senhor, que fuca conhecer a meus pios
ouvintes onde esta e era que consiste a felicidade verdadeira (2), para que a busquem cora empenho, a sigao cora
ardor, e cheguem a possuil-a na eternidade. Isto vos sup
plico pela intercessao da Rainha dos ceos. R egina coeli. »
«Porem, que intento, Senhor ! Que e o que emprehendo ! (3) Sendo eu po e cinza, poderei acaso manifestar aos
homens vosso amor c movel-os a que vos am em ! JNao, Deos
santissimo, eu nadaposso, porem vospodeis tudo. Infundi
em meu coracao aquelle zelo que consummia o Apostolo
sempre que fallava de vos, allumiai meu entendimento, in
flammai rninha vontade, e communicai-me vosso amor para
que eu o communique a meus ouvintes. Estas gragas vos
pedimos pela poderosa intercessao de vossa Mai purissima.
A ve , M ar ia . »

«Soberano Senhor Sacramentado, fonte de todas as gracas e centro de todas as luzes, allumiai meu entendimento,
inflammai rninha vontade, para que desempenhe cora acerto 1
(1) Pregava sobre a salvac5o.
(2) Pregava sobre a verdadeira felicidade.
(3) Tinha tornado por assumpto m ostrar o amor que Deo» nos m ani
festa no adoravcl Sacram ento, com o fim de mover os ouvintes ao amor
d’esle Deos sacramentado.
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e com fructo meu ministerio. Assim vo-lo pedimos pela intercessao daSantissima Virgem. A v e , M a ria .»
«Paracleto Soberano! Vinde sobre meu espirito nesta
bora (1). Allumiai meu entendimento, inflammai meu coracao e dirigi minlias palavras, para que eu acerte a dar
aos christaos que me ouvem a excelsa idea que devem ter de
si mesmos. Ajudai-me vos, christaos, a pedil-o pela intercessao de sua amadaesposa, saudando-a com as palavras
do anjo. A v e , M a ria .»
«Purissima Virgem Maria, objecto de minha veneracao,
de minha ternura e esperanga m inha, perm itti, Mai querid a , q u e, cumprindo eu hoje com a lei do carinho, vos
consagre este meu pobre discurso (2). E vos, Soberano
Senhor sacramentado, concedei-me vossas luzes e vossas
qua gas, para que o desempenhe com acerto e com fruclo.
Isto vos pedimos todos pela intercessao de vossa Mai puris
sima, a quern saudamos com as palavras do anjo. Av e ,
M a r ia . »

«O’ meus queridos pobres! Pedi ao Pai dos pobres
que me encha de zelo e de acerto para advogar bem vossa
causa (3). E vos outros, que nao sois pobres por uma generosidade da divina Providenda, pedi ao Senhor que vos
faca generosos para com vossos irmaos os pobres, tornando
todos por intercessura a Mai soberana dos pobres e dos ricos. A ve , M a r ia . »
Em solemnidades menores, on quando o sermao 6 pouco
importante, faz-se a invocagao com menos apparato, pouco
inais ou menos nos termos seguintes :
«Mas para que eu desempenhe com acerto e com fructo 1
(1) Pregava sobre a digniitade do christSo e seus deverrs.
(2) P rtgava da purissima ConceirJo, cstando o Sanlissimo exposto.
(3) Tinba tornado por assumpto rebater e aniquillar as escusas que allegao para nJo dar esmola.
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men sagrado ministerio, imploremos os auxilios da divina
graga pela intercessao da Santissima Virgem.»
Pregando o Pc Vieira do Ce go do Evangelho, na Miseri
cordia de Lisboa, fez a seguinte invocacao, que pode servir
de modelo em muitos casos : «Prostremo-nos, como fez o
Cego, a seus divinos p e s, e pegamos para nossos olhos um
raio da mesma luz, por intercessao da Mai de Misericordia,
em cuja casa estamos. Ave, M a r ia . » Tambem podemos imi
tar a que elle fez no serrnao do peccador resoluto a nunca
mais peccar :«A ’ Virgem Santissima, em quem nunca
houve peccado, pegAmos muito de coracaoque, como Mai
e Advogada de peccadores, nos alcance para esta tao impor
tante resolucao a graga que bavemos mister» (IV, 3).
O Pe Vieira nem sempre recitava a Ave, Maria, para
pedir a graga, e em nossos tempos tem caido em desuso
este santo costume. Sum sermao da quarta Dominga de
quaresma, pregado na capella real em 1655, disse aquelie
pregador: «V6s, Senhor, que tenlado do demonio o venceste em um deserto, e applaudido dos homens fugistes
d’elles para o utro, sede servido de me assistir neste as
sumpto com vossa mesma soledade, para que haja quem
queira fugir de si para vos, e nesse monte, onde estais tao
so, viver so por so com vosco» (III, 180).
Algumas vezes no fim do exordio insere-se um cumprimento a alguma personagem presente, como bispo, prin
cipe, etc. Estes cumprimentos hao de ser muito breves. O
pulpito e destinado para dar louvores a Deos e nilo para
louvar aos homens. In ecclesiis benedicite Deo (Ps. 67,27).
«M o darei louvores a Vossa Magestade, dizia um prega
dor a Luiz XIV, porque nao os encontrei noEvangelbo.»
Alem de que, os cumprimentos cheirao mais ou menos a
lisonja, deshourao o orador, desagradao aos fieis, teutao
a vaidade daquelie a que se louva, ou o contristao se tem
M A fiU A t DE E L O Q U E N C U SAGRADA.
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bom juizo (1), e fazem muitas vezes sobresair seus defeitos. Nao ha cousa mais indigna d’um ministro do Evangelho que dar louvores que sabe sao falsos e mal merecidos (2). E menlir de sciencia certa, e insultar a verdade
do alto de seu throno. Ha porem circumstandas em que pede
o uso se facao cumprimentos, a que chamao etiqueta; lia de
pois submetter-se o pregador ao uso, mas acautele-se de
dar grandes louvores e fazer fastidiosos cumprimentos, a que
os Francezes chamao, com razao, dcs coups d’enccnsoir au
visage, Bourdaloue nunca se saio bem nesta parte , e e difficil louvar com menos graca. 0 cumprimento ha de ser
trazido com tanto geito que pareca nascer naturalmenle do
assumpto que se trata, e enderecado com tanta arte quo nao
offenda nunca a modestia da pessoa a quem se louva. Deve
ser urn pensamento delicado, uma accao de gragas em
poucas palavras ao autor de todos os dons, uma lirao respeitosa, ou uma exhorta^ao envolta em decente elogio ,
fmalmente , a menor cousa, com tauto que se saiba que se
quiz cumprimentar. Massillon e o mais perfeito modelo
neste genero. Seu exordio para o dia da i’urificacao, sua
peroracao para o domingo de Pascoa, sao notaveis a este
respeito. Porem sua obra prima e o exordio para o dia de
Todos os Santos, em que louva a Luiz XIV com infinita
arte, e sem nunca offender as maximas do Evangelho sobre a vaidade da gloria humana. Bossuet, posto que me
nos delicado e menos lino, fez tambem cumprimentos di
gnos de serem citados, em particular o do principe de
(1) Sivous avez dit cela pour me eouvrir de confusion, vous
avez trouve le secret: palavras de slo Francisco de Sales a M .d e Belley,
que lhe tinlia feito um cumprimento.
(2) lin e fautpass’etonnerqu’une langue, accoutumvc ala verite,
se refuse au mcnsonge : palavras de M. de La M olle, bispo de Amiens,
a um pregador que ficou embara^ado ao fazer-lhe um cumprimento.
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Conde, em 1659 (1), o qual, no pcnsar do cardeal Bausset,
contem um dos mais bellos movimenlos oratorios de que
a historia da eloquenda nosofferece exemplo; e o que die
fez a Luiz XIV, no fun do sermao do dominio de Pascoa cm
1680. Fenelon tambem fez mui nolaveis cumprimentos ao
mesmo Soberano e aos embaixadores de Siao, em seu ser
mao da Epiphania (2).
O P' Jose Agostino de Macedo, que nao era prodigo em
loiivores, acabou seu panegyrico de sao Francisco Xavier,
por um cumprimento ao Principe Regente, no qual commetteo um gravissimo erro theologico, pois attribue a um
homem a adorag&o, que so a Deos e devida. Dominum
Deum tuum adorabis, et illi soli servies (S. M alth., IV,
10). «Que os povos do mesmo mundo, disse, adorem e
abenQoem sernpre a Vossa Alteza. Et adorabunt de ipso
semper, tota dic benedicent ei.» E abusar demais do senlido accommodalicio.

CAPITULO VI.
D a c o n O rm a ^ a o e m g e r a l .

A confirmacdo e aquella parte do discurso era que o
pregador prova a verdade que anmmciou na p ropositio;
em que propoe certos pensamentos capazes de inclinar o
animo dos ouvintes a que abracem a verdade que Ihes
preg a, ou se decidito a por por obra os preceitos que lhes
iniima.
E portanto o corpo do discurso, que tem por unico ob
jecto o desenvolviraento do assumpto. As differentes partes1
(1) Sermon sur l’honncurdu monde. Limanche des Rameam.
(Zj Traiti de la predication, p. 448 , 450.
11
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ilo exordio sao preludios que tem por alvo delerminar o assumpto e preparar os ouvintes a receber favoravelmente as
luzes que o pregador quer communicar-lhes; a confirmagSo
porera e a parte essencial, o fundo e a substanda do dis
curso, e por isso mesmo se chama em alguns sermonarios
discurso. Ella so e que decide do feliz successo do sermao,
porque encerra o desenvolvimento de todos os meios de instrucgao e de persuasao , e , por conseguinte, de tudo que
forma a base e a forga da eloquencia. Esta s6 consideracao mostra sufficientemente a importancia da confirmagao.
Deve o pregador evitar todo preambulo inutil, e entrar
immediatamente no primeiro membro da divisao, se a houver; se a nao liouver, comegara pela consideragao, pela
id ea, pela prova, que escolheo na preparagao do as
sumpto, para por no rosto d’esta parte do discurso.
E com tudo algumas vezes necessario fazer preceder o
desenvolvimento das provas de algumas palavras explicaliv as, ora para evitar um equivoco, ora para dar mais clareza e importancia ao assumpto de que se trata. Assim que,
na oragao funebre da rainlia de Iuglaterra, antes de entrar
no bom uso que a princeza fizera de sua boa fortuna, as
sumpto da primeira parte do discurso, vernos Bossuet pornos diante dos olhos a ordem elevada e as grandes qualidades da illustre defunta, a fim , como elle mesmo diz,
que esta idea sirva de fio a todo o discurso (1). Massillon
poe tambem um preambulo no comego da primeira parte
do sermao acerca da verdade da religiao. A proposicao
d’esta primeira parte e, que a religitio 6 razoavel. O orador comega por nos explicar o que elle entende por uso da
razao na fe (2).1
(1) Afin que eette idee serve pour toute la suite du discours.
'2) Scguio tambem o P* Vieira esta regra no sermao dos filbos de Zebedeo (que elle estima o melbor de seus sermbes), cujo assumpto era con-
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Quando ha uma subdivisfto, enuncia-se onlinariainente
desd’o principio.
0 objecto da confirmacuo, como acabamos de dizer, e
desenvolver a proposiqao do discurso, coin o interito de
persuadir, alvo essencial que o orador nao ha de nunca
perder de vista. Porque em todo discurso propoe-se o ora
dor a fazer abragar a seus ouvintes uma opiniao que elle
ere verdadeira, e a obter o assentimento, nao so de seu entendimento senao tambem de sua vontade, sobre o que elle
tem em vista. Ora isto consegue-se de trez maneiras.
Quando com effeito se dirige um homem a seus simi- ’
Hiantes, ainda na conversagao ordinaria, e ou para expor
simplesmente alguma cousa, ou para sustentar uma opi
niao, ou para inclinar-lhe o animo a um sentimento, excitar-lhe uma commogao de alegna, de temor, etc. Em todo
caso quer que dem atteugao ao que elle cliz , que o creiao,
que flquem inteirados, ou convencidos, ou affeigoados d’um
sentimento, emflm que liquem persuadidos. Nos obramos
do mesmo modo em todo discurso feito a uma assembleia j
de fieis, ou expomos, explicftmos, fazemos comprehende»,
por rneio d’uma narragao, qualquer verdade ; ou sustenta
mus uma proposigao, discorremos, argumentamos, demonstram os; ou emflm enderegAmo-nos ao coragao e fallamos <
as paixoes.
Se as pessoas a quem fallAmos iguorao o ponto de que se
solar um mal despachado. «Havendo pois de consolar hojc, diz e lle ,
os mal despachados, aquella gente milita e n;lo vulgar de quem se pode
dizer : Non est qui consoletur eam (Jerem. ,1 ,1 7 ); para que procedamos distinctam ente, e fallemos so com quem devemos fallar, e neces
sario excluir primeiro d’esta lionrada lista, os que im portunam ente e
sem razao se querem m etter nella. E quem s,1o estes ? SSo aquelles, que
sendo hoje tanto mais do que er;!o, e teudo tanto mais do que tinliao, e
estando tanto mais levantados do que estavSo, ainda se queixao e se chamao mal despachados» (I, 303).
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trata, esclarecemos-llies oentendimentopelainstrucc5o ou
ensino. Se estao duvidosas ou indecisas, determinamo-las
pela conviccao. Quando, apezar de instruidas e convencidas, hesitao ainda, retidas por maos habitos, pelo respeilo
humano, que as impedem de seguir suas proprias luzes,
buscamos commovel-as, e decidil-as pelos movimentos
oratorios; oppomos affecto a affecto, paixao a paixao, esforgamo-nos por Hies inspirar o sentimento do bem contra
a seducgao do m al, e tornar-lhes efficaz a convicgao da
verdade.
As primeiras s6 precisao de conhecer a verdade; basta
que lli’a mostrem para a acceitarem, affeigoarem-se a ella,
e em seu animo se produz a persuasao como por si mesma.
As segundas pedem que as conventio; tem prejuizos que
e mister com bater; ou estao de tal modo dispostas, que so
esperao algumas razdes solidas para se decidirem, e logo
que sua razao esta convencida, depOem as armas, estao satisfeitas, nao tem mais que objectar; ia-se rendendo a
vontade a medida que a convicgao se operava. Ei-las nao so
convencidas, senao persuadidas; renunciao de bom grado
ao vicio que ora conhecem ser contrario a lei de Deos, e
entrao francamenle no caminho da virtude. As ultimas nao
se achao detidas nem pela ignoranda, nem pela duvida;
sao as paixoes que as agrilhoao, e lhes tirao a liberdade
da persuasao; porem , quando a eloquencia sagrada empregar contra ellas suas proprias armas, quando ella se
servir d’essas mesmas paixoes fortemente agitadas, nao
lhes resistira por milito tempo esse coracao extraviado, e
a vontade cedera por fnn ao impulso da santa palavra e
abracara com firme resolucao o partido da virtude.
Pode acontecer que o auditorio seja composto de pessoas
pertencentes a mna d’estas trez classes; nesta hypothese
contentar-se-ha o pregador de instruir, ou de discorrer, ou
de excitar o sentimento. O sennao nao e muitas vezes se-
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nSo uma instructio; discursos ha inteiramente consagrados a provar uma verdade, outros a commover, oulros a
exhortar, etc. Porem de ordinario reunem-se no mesmo
discurso os trez meios de persuadir, porque nao so tern ordinariamente os ouvintes differentes necessidades espirituaes, senao porque as mesmas pessoas pedem ao mesmo
tempo a ser instruidas, convencidas ou pelo menos confirmadas em seus propositos, e emfim commovidas. Alem
de que, e quasi impossivel instruir sem assentar a doutrina
e os preceitos em algumas razoes ou motivos, argumentar
sem misturar o sentimenlo na argumentacao, querer convencer ou commover sem dar definigOes, esclarecimentos,
explicates.
Trataremos ejn particular de cada urn d’esles trez meios.
Os preceitos que vamos dar receberao igualmente sua ap
plicatio , quer o pregador consagre a cada urn uma parte
distincta da confirmatio, quer os misture e d’elles se sirva
successivaraente segundo julgar opportuno.

CAPITULO VII.
P a r t e I n s t r u c t iv e d o d itten rso.

0 que ate qui havemos dito basta certamente para fazer
comprehender que por instruccao, entendemos uma sim
ples communicatio d'ideas, uma expositio, urn desenvolvim ento, uma explicatio. A parte instructiva do discurso
e pois aquella que o orador consagra a definir, a expor, a
explanar, a fazer entrar nos animos as nocoes religiosas,
o conhecimento dos principios, os factos do christianismo,
seus dogmas, sua moral, sua disciplina, sua liturgia. A
este genero de ensino pertence o catecismo, bem comoto-
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dos os discursos em que o orador sc limita a explicar um
ponto da doutrina christa, on o Evangelho do dia. Depois
que houvermos considerado a instruccao assim entendida,
daremos a este respeito algumas regras.
S E C f tO I.

Importanda da instrucpuo.

0 primeiro dever do pregador e instruir. Esta ordem
lhe foi transmittida do alto com a missito : Euntes docete
omnes gentes. Primeiro que tudo deve elle ensinar ao poYO
a religiiio, os mysterios,.os mandamentos, os sacramentos,
o u , como diziao nossos antigos, a bem crer, bem obrar,
bem pedir e bem receber. Ensine-lbe poises verdades que
deve crer, os deveres que ha de praticar, como deve orar
e o que ha de pedir a Deos, com que disposi<joes deve re
ceber os sacramentos parapoder salvar-se. O conhecimento
geral d’estas cousas e de necessidade rigorosa e o alicerce
de toda instruccao religiosa ulterior.
Antes de provar um dogma, um ponto de m oral, ou
qualquer doutrina, seja ella qual for, e mister que o pregador faca conhecer essa verdade, a defina e de d’ella uma
idea exacta e distincta. Conseguil-o-ha por um genero de
discurso que e peculiar i eloquenda sagrada. Nada simiIhante nos presenta a eloquenda dos antigos. Louvar os
heroes, tratar dos negocios d’estado, defender direitos em
justiga, taes er3o os unicos objectos de seus discursos;
d’ali suadivisao em trez generos de causas, divisao a qual
se pode, quando muito, adaptar uma parte dos assumptos da
tribuna evangelica e d’um modo bem forgado. Os oradores
antigos niio instruiao em seus discursos senao quanto era
necessario para fazer conhecer o estado da questao, expor
os factos relativos 'apessoa louvada, as circumstandas po
liticas em que se achavao, A questao debalida nos tribu-
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naes. Na eloquentia sagrada, pelo contrario, presenta-se a
cada passo a occasiao de instruir, porqne o primeiro cuidado da religiao e allumiar.
A instrucgao e o alimento intellectual que elle da aos meninos. Por mui simples e elemental’ que seja este ensino,
nao e menos necessario a muitos adultos, pouco capazes de
receber uma instrucgao alburn tanto complicada, de seguir, por exemplo, wn discurso largamente desenvolvido,
ainda menos de apreciar uma ampliflcagao oratoria; muito
fazem se podem comprehender as verdades particulares, e
distinctas, como as que presenta a instrucgao que tern um
andamento simples e facil.
Parta o pregador d’este principio: que o numero das pessoas solidamente instruidas de suas obrigagoes e de sua
crenga e geralmente muito menor do que se pensa, ainda
nas classes que se dizem illustradas, e que de ordinario a
maior parte d’um auditorio compoe-se de pessoas que nao
podem dar valor a um arrazoado ou raciocinio um pouco
subtil e algum tanto extenso.
Desde logo vera quao necessario the e limitar-se muitas
vezes a instruir, pelo menos numa parte do sermao, e consagrar ate a simples instrucgao dos fieis discursos inteiros.
Se, em vez de ensinar a seus ouvintes o que Hies importa
sobretudo saber, as verdades dementares da religiao, os
mandamentos da lei de Deos, os deveres de sen estado, as
obrigagoes proprias a sua posigao particular, nao lhes falla
senao de questoes elevadas e abstractas, de que elles pouco
entendem, qual sera o resultado d’uma eloquencia tanto
mais intempestiva quanto formais brilliante? Quando muito
uma va e esleril admiragao, que nao impedin'! a perda das
ovelhas com a do pastor. Non pavisti, occidisti. — Par
vuli petierunt panem, et non erat qui frangeret cis (Tliren.,
4 , 4). M oha de nunca esqueeer o pregador, que e responsavel, diante de Deos, dos costumes do povo confiado a seu
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cuidado; d’elle e que cada qnal tern direito de saber quaes
sao suas obrigagbes e qual o caminho por onde se vai
ao ceo.
De mais d’isso, muitas e purissimas consideragoes sustentarao aqui o pregador no cumprimento d’um tao impor
tante dever. Nao e pequeno merecimento sair-se bem num
genero de composigao que pede muita exactidao, clareza e
precisao; e todavia nao exige da parte do pregador tanto
talento como uma vigososa argumentagao, e sobre tudo um
discurso pathetico. Por outro lado elle produz como infallivelmente o effeito que se propSe. A instrucgao singela e
clara penetra os animos como os raios do sol atravessao o
puro cristal. Uma graga especial anda annexa a esta sim
ples exposigao dos deveres e das virtudes do christianismo,
desembaragado de todo discurso humano. Alem de que,
nossa santa religiao tern tanta grandeza e magestade, corresponde tao bem as necessidades do homem, accommodase tao facilmente as differentes situagoe.s em que a providen
d a pode collocal-o, possue a tal ponto o encanto sfecreto
de ganhar os coragoes, que basta presental-a aos olhos para
que o mesmo hereje se commova com sua formosura, e o
peccador sinta renascer em si o gosto da virtude com o
amor d’uma religiao tao amavel, tao conforme a razao,
tiio divina.
S E C C iO I I .

Methodo para instruir.

Da-se a instrucgao fazendo entrar successivamente nos
animos dos ouvintes as nogoes que encerra e suppoe o conhecimento da verdade que se ignora. Estas nogoes sao as
p ro v as, os meios de persuasao neste genero de discurso.
Communicao-se de duas m aneiras, pela successao e pclo
desenvolvimento das ideas. O primeiro modo dirige-se a
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memoria, o scgundo a razao. 0 fim do primeiro 6 fazer re
ter, o do segundo fazer comprehender. Expoe o pregador
urn facto historico, um effeito da natureza, qualquer suc
cesso, real ou imaginario, o fim que se propoe e fazel-o
conhecer; conseguil-o-ha presentando o facto tal qual se
lhe offerece, na mesma ordem ern que as ideas se succedem
naturalmente : chama-se isto„uma successao de ideas. Ex
plica o pregador um artigo da fe, um mandamento, as disposicoes para bem receber um sacramento; desenvolve certo
numero de ideas primarias que resumem tudo o que se
pode dizer na materia, e em que se encerrao todas as outras ideas secundarias como em seus germ es; esta instrucgao e acolliida, acceita pela razao, e por ella confiada
a memoria. Chama-se isto um desenvolvimento de ideas.
Tirao-se as nocoes dos conhecimentos ja adquiridos, e
na falta d’estes, de alguma obra sohre a materia digna de
conflanda. Assim que, os factos relativos a religiao, ou allegados em sua defesa, nao se hao de extrahir senao de autores geralmente approvados e izentos de toda a suspeita.
Um bom tratado de theologia, o catecismo do Concilio Tridentino , e outros catecismos explicados (1), a doutrina
christa de Lhomond, fornecerao ordinariamente um fundo
sufficiente para lodas as explicates e todos os desenvolvimentos necessarios.
Eis aqui a ordem em que se pode fazer a medita^ao do
assumpto, quando se buscao nocoes para instruir. Posto
que assaz arbritraria pode ella servir para guiar os pregadores mucos quando se instruirem a si mesmos; mas convira depois modifical-a e mudal-a inteiramente quando houverem de communicar aos outros suas proprias ideas.1
(1) Os melhores s5o Couturier, Gaume, Guillois, Lambert (le
symbole), Caleehisme de Rodes, Raineri, Mazo.
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Que hei-de eu ensinar aos meus ouvintes acerca d’este
dogma ? 0 que se eutende por elle; — o que ensina a fe
neste ponto; — o historico, as heresias, os erros oppostos,
sua condemnagao pela Igreja; — as consequendas moraes.
A’cerca d’um sacramento ? ( Nao fallamos aqui dos mysterios que formao um genero a parte, cujas regras se acharao
noutro lugar.) sua natureza; ■— o historico, motivos de sua
instituigao, — sua materia, — sua form a,— seus effeitos,
— o m inistro, — o sujeito ; — quando , onde, como se
ha de adm inistrar; condigoes que se requerem para bem
o receber. A’cerca d’uma virtude, d’um vicio ? Natureza,
— especies, — causas, — effeitos, — pratica, •— exemp lo s, — applicagoes moraes.
Eis os principaes pontos que se hao de tratar quando o
pregador so quizer in stru ir; quando porem pretender elevar-se ate m ostrar a excellenda, a necessidade, as vantagens d’esse dogma, d’esse mandamento, d’esse sacramento,
d’essa virtude, entao ha de recorrer aos mdos de formar
a convicgao e ate de excitar o sentimento. Uma cousae,
por exemplo, indicar simplesmente as causas , a natureza,
os effeitos d’um sacramento, d’uma virtude; outra cousa e
realgar a excellenda d’este sacramento, d’esta virtude por
suas causas, sua natureza, seus effeitos. Expoem-se por
este modo os pontos particulares em que se commette falta
contra tal virtude, se usa mal de tal graga, ou se cai em
tal peccado. Porem no primeiro caso e simplesmente afnn
de fazer conhecer a obrigagao, abandonando o consenti
mento da vontade e a execugao ii consciencia dos ouvintes;
e no segundo caso, e para fazer uma viva impressao, para
forgar os ouvintes a reconheccr deveres, a confessar defeitos, sobre os quaes quereriao fazer-se illusaoe enganarse a si mesmos.
Trata-se agora de fazer uma boa escolha das nogoes que
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se liiio colhido , depois desenvolvel-as e pdl-as em ordem ,
aparlaudo ludo que poderia impedir o auditorio de aproveitar-se d’ellas.

Escolha das nocvcs.

Aqui sobre tudo 6 necessario que o pregador tenha dianle
dos olhos a qualidade das pessoas a quem falla, suas disposigoes e seu grao de intelligencia. Pergunte a si mesmo
que instrucgao liies e necessaria, conveniente e utii darlhes. Distinga a util da necessaria, e prefira sempre esta
aquella. Primeiro que tudo as nogoes elemantares.
A grande regra, em materia de instrucgao, o grande ta
lento, e ir do conhecido para o desconhecido. E necessa
rio, por consequencia: 1° Conliecer perfeitamente o estado
do povoa quem se evangeliza, relativamente a sciencia da
religifio e ao conhecimento de seus deveres. Alem de q u e,
por muito instruido que se supponha o auditorio ha sempre
nelle algumas pessoas ignorantes que fallecem de nogoes
elernentares. M o se descuide pois o pregador de as fazer
entrar, como por acaso, em seu discurso, ou de fazer d’ellas
a base de desenvolvimentos mais interessantes para um au
ditorio instruido.
2° Ligar as nogoes que o pregador quer dar ao povo com
aquellas que elle ja tem. E pois de grandissima utilidade
para a gente do cam po, fazer entrar tudo na doutrina, e
d’ella fazer sair tudo. O credo, os mandamentos, o Padre
nosso, a Ave Maria, podem servir de thema a todas as instrucgoes que se fazem ao povo. Simplificar 6 a grande
regra.
3° Aproveitar os conhecimentos usuaes e materiaes do
povo, para lhe fazer comprehender e reter as cousas de
Deos, hosso Senhor Jesu-Cbristo procedia sempre assim;
d’ahi vem as allegorias, as parabolas, as comparagOes de
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que csta chcio o Evangellio. Kao se ha de comludo esquecer a dignidade do pulpito.
Emprego das nocues ou ampit'/tcrtjao.Amplificar, quando
se trala de instruir, e dar a uma idea toda a sua clareza, e
identificar as cousas desconhecidas com as conhecidas, e
expor as particularidades, entrar em desenvolvimentos,
d’um modo natural, com ordem, dando as comparacdes, as
allegorias, a simplicidade , a verdade, a graca que lhes
convem. Keste genero de ensino religioso, mais do queem
nenhum oulro, nao basta que o pregador seja methodico ,
e necessario que seja claro e que se explique de maneira
que todos entendao o que elle quer eusinar (1).1
(1) Como modelo d’este genero citaremos os seguintes lugares de
Vieira. E xplicacao do nome de J.-C . «Entre o nome de.Jesus e o de
C hristo, ha esta differenda. Jesus, que quer direr Salvador, e o nome da
pcssoa; C hristo, que quer direr Ungido, t o titulo da dignidade» (Ma
r ia , Rosa m ystica, II, 6 9 ). — Christo pontifice. «Da a rarSo slo
Faulo porque o Filho de Deos se fer hoinem e nSo anjo, e dir que foi
para que sendo hoinem podesse ser verdadeiro e perfeito pontifice, o que
nao podia ser sendo anjo. E porque nao podia ser pontifice sendo anjo ?
Porque os anjos nao tem ca rn e, nem san g u e, sSo immortaes e nao tfim
pcecado. E para Christo farer o officio de perfeito pontifice havia de sa
crificar sua vida c m orrer pelos hom ens, e por isso era necessario ter
carne e sangue, e ser m ortal. E havia de interceder efficarmente com
Deos pelos peccadores, e para isso era necessario ser similhante a e lle s,
nao no peccado, senao na naturera e nas miserias que d’elle se seguirSo;
e essa ca rn e, esse sangue, essa m ortalidade, essa naturera sujeita e capar daspenalidades humanas, que era todo o cabedal e apparato necessa
rio para ser perfeito pontifice» (ibid., p. 7 9 ).
Os dotes do coRro GtoRioso. « Estes quatro dotes s5o os mesmos
com que Christo hoje resuscitou : dote d e s u b tile ra , de ag'lidade, de
impassibilidade, de claridade. Um corpo com o dote da subtilrra, sc quer
passar d’esta Igreja para aquelle p a te o , nao ha mister p o rta ; penetra
por essa parede, assim como o sol passa por uma vidraca sem impedi
mento. Os Judcos mandarao por guardas ao sepulcro, para qua n io li
rassem d'elle a C hristo; e elle com a porta fechada e sellaria, por virtude do dote da subtilera, saio da sepultura. Quando o anjo abrio a porta
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Ordem c arranjo das nocdes. Pouha-sc em [irimeiro
lufyar o que e simples, logo o menos simples, por Cm o
composto. Hfio-se de expor os principios geraes antes das
do sepulcro, jd o Senhor nJo estava nclle; a b rio -a , para que as Marias
podesscm entrar e ver. Da raesma sorte entrou o Senhor no Cenaculo, cum
fores essent clausce, corn as portas fechadas; porque os corpos resuscilados sao corpos com propriedades de espirito, a quem ndo resistem
nem fazem impedimento as paredes. 0 segundo dote e agilidade, o qual
consiste em um homem poder, quasi num m om ento, estar aqui em Lis
boa e na In d ia, e noutras maiores distandas. Christo no dia de hoje ap
pareceo a Magdalena no sepulcro; as M arias, no caminho de Jerusalem ;
aos discipulos desesperados, no do Castello d’Em aus; aos A postolos,
no Cenaculo; a sao 1’e d ro , nSo se sabe onde; e todas estas jornadas
fez o Senhor, e fizera outras muito maiores em muito poucos momentos.
Do ceo empyreo a terra ha tanta distancia que, se do principio do mundo
lancarSo de Ia uma bolla de chumbo, que corresse todos os dias oitoccntas leguas, ainda ndo teria chegado ca abaixo. E todo este caminho andou o corpo de Christo resuscitado, na sua AscensSo em um momento.
0 dote da impassibilidade faz um corpo incapaz de dor, de enfermidade,
de morte. Rcsuscitou Christo com as cinco ch ag as; mas se quatro o m a
t i rao , como esta agora vivo com cinco ? E principalmente com a chaga
do lad o , mitte in latus meum ? £ porque um corpo immortal c impassivel i incapaz de padecer e m orrer; e sdo as feridas e chagas nelle
como rubins sobre neve que esmaltao a formosura. O dole da claridade e
(icar um corpo resuscitado muito mais formoso e resplandecente que o sol.
Christo cobrio scus raios hoje, para poder ser v isto , como se cscreve
dc M oists; porque, se o virdo como elle e r a , morrdrao todos de pasmo
e de contenlamento. Aos Apostolos no Cenaculo appareceo no proprio h a
bito e figura era que andava neste mundo , so com as chagas de m ais; a
Magdalena e aos discipulos d’Emaus appareceo transflgurado, mas de
tal maneira que o nao poderao conhecer, nem pelo rosto, nem pelo vestid o ; porque a Magdalena se representou como borteldo, e aos d’Emaus
como peregrino. So no monte Thabor foi visto com o dote de claridade no
rosto resplandecente comoo so l, e nos vestidos tdo alvos como a neve.
E que succedeo a sdo Pedro? Vio os vestidos dc Christo com a inudanda
da cor, e o rosto soberano com a de raios similhantes ao so l; e bastou
esta v is ta , sendo so de dous accidentes exteriores, para dear o Apostolo
fora de si... Estcs sao os doles gloriosos, com que hoje resuscitou
C hristo, e com os mesmos hao resuscilar estes nossos corpos» (XII, 156).
15
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consequencias, das applicacoes, etc. Tai ponto nao podc
ser bein comprehendido sem que tal outro seja primeiramente elucidado. Finalmente, e indispensavel dar a tempo,
como obscrvagoes prelim inares, todas as explicates que
mais tarde embaragariao o andamento da instrucgao e
causariao confusao nos animos.
Refutagao. Consiste ella aqui em dissipar os erros eprejuizos que impedem os ouvintes de comprehender e reter
as n o te s que o pregador Ihes quer dar. Umas vezes nao
podem comprehender certa ex p licato , porque nao conhecem o ponto fundamental a que prende a verdade que
se explica; outras vezes nao attendem a explicagao d’uma
verdade, porque estao prevenidos contra ella. E pois muito
importante que o pregador dissipe o erro ou destrua o preconceito, para assim fazer penetrar a instrucgao nos ani
mos de seus ouvintes.
Taes sSo as obscrvagoes que tinhamos a presentar acerca
da importancia d’este genero de p tg a g a o , o mais indis
pensavel , mas felizmente o mais facil. Nem todos os minis
tros da religiao estarao no caso de compor um discurso
eloquente, de commover fortemente os animos e levara
convicgao ao intimo dos coragoes; porem nao ha um so que
n3o possa tirar de obras aprovadas, ou de seu proprio cabed a l, .as nogocs necessarias para compor uma instrucgao
simples, mas appropriada as uecessidades de suas ovelhas.
O parocho que comprehender bem a importancia d’este ge
nero de pregagao e a ella se applicar com zelo apostolico,
tera a consolagao de ver que sua palavra produzira incomparavelmente mais fructo que esses discursos empolados
que nada ensinao aos fieis e erao bons para outros tempos,
outros lugares, outras pessoas. Em bello serinAo, pregado
por eloquente orador, contribue certamente para a magestade do culto nas grandes solemuidades da religiao, mas
nao alimenta a piedade dos fieis; o pao de cada d ia, o pao
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da doulrina, e ainstrucgao, esta <* a missao essencial do
pastor das almas : Euntes docete.

CAPITULO VIII.
A r g iim e n t a c u o .

A argumentacao e nquella parte da confirmacao em que
se sustenta a verdade proposta com provas e argumentos
proprios para produzir a convicgao.
N crr.io i.

I)a convicgao e persuasio.
Convcncer e provar ao entendimento que uma cousa e
verdadeira ou falsa, boa ou uni; persuadir e determinar
a vontade a que obre em consequenda d’este convencimento. k. convicgao exerce-se sobre a intelligencia; a per
suasio, sobre a vontade. Com as provas e argumentos convencemos somente; porem , supposta a conviccao, ainda
que esta nao seja talvez completa, persuadimos com os
costumes e paixoes.
Convcncer e o term o, o fim do philosopho; nSo 6 senao
um meio para o orador, que julga nao ter ganhado muito
em quanto nao consegue commover a vontade, e que, por
conseguinte, nao busca allumiar nosso entendimento pelas
provas senao para nos affeigoar a verdade ou a virtude,
e determinar-nos a querd-a e abragal-a, efficaz, e praticamente.
A persuacuo e portanto o fim que se propoe o pregador,
o effeito que quer produzir. Se as pessoas a quern falla estao lao sequiosas da verdade que Hies basta conhecd-a para
abragal-a, affeigoarcm-se a ella, c tomal-a por guia em
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seu proceder, podera o pregador limitar-sc ao meio mais
simples e mais facil que acabamos de expender, a instruc(uo. Aos ouvintes que se achao neste caso basta so instruilo s : a medida que se lhes expoe a verdade, e que a luz pe
netra em seus animos, vai-se produzindo a persuacao por
si mesma em coracoes tao bem dispostos.
Porem a tarefa do orador sagrado nem sempre e tao fa
cil; se os ouvintes se prestao a ouvir pacientemente urn
pregador que lhes falla dos dogmas da religiao, das regras
que ella prescreve, das obrigacoes que impoe, e as mais
das vezes com a condicao que prove o que avanca, e que
nao exija que o creiao so porque elle o diz.
Geralmente fallando, gostao as liomens que os oradores
respeitem sua razao, e quando lhes pedem seu assentimento, os ponhao no caso de o darem com conhecimento
de causa, presentando-llies motivos, consideracoes capazes
de satisfazer um espirito razoavel. Por esta mesma razao
nao se ha de limitar opregador a excitar o sentimento, ha
de estabelecer primeiramente um fundamento solido nos
animos com boas provas; so depois de ter satisfeito o entendimento pela solidez das razbes e forca dos argumentos,
e que podera determinar os coracoes a darem-se a elle
com toda conflanda e receberem as impressoes que quizer
causar-lhes.
Sempre que se trata de assentar uma verdade contestad i,
e mister adduzir provas formaes, <jue a tornem certa e
evidente. Ainda quando as provas formaes nao sejao rigorosamente necessarias, sera mui opportuno e conveniente
deixar nos animos um bom cabedal de doutrina, para dar
a verdade um fundamento solido. Alem de que, affcicoao-se
de melhor mente os fieis a religiao e praticao-na com mais
gosto, quando veem quao certas e bem fundadas silo as verdades que ensina.
Produz-se aconvic?ao, aqual deve conduzir aargum en-
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taguo, ligando as verdades admittidas pelo auditorio a que
elle poe em duvida. Assim como para instruir se vai do
conhecido ao desconhecido, para convencer se ha de ir do
certo ao incerto, fazendo ver ao ouvinte que a verdade em
questao esta encerrada em uma ou varias verdades por elle
reconhecidas, ou que elle suppoe. Faz-se isto de duas rnaneiras, uma positiva, outra negativa. Consiste a primeira
em concluir, d’uma verdade reconhecida pelo ouvinte, a
verdade que esta posta em these; a segunda, em mostrar
q u e, se a verdade posta em these e falsa, e necessario rejeitar tambem a verdade admittida como indubita vel. Cada
urn d’estes methodos tern suas vantagens; o segundo tem
mais sal; o primeiro e, de certo modo, mais logico, mais
nobre e razoavel.
Nao ha verdade historica que se nao possa provar d'uma
maneira negativa, formando este argumento : Se esta ver
dade e incerta ou falsa, deve se p6r em duvida ou negar
tal facto que a suppoe necessariamente e que e admittido
como certo, e negar geralmente muitas outras verdades
que nao se estribao em tao firmes provas. Provar-se-ha
igualmente muito hem uma verdade dogmatica : Se esta
verdade nao e certa, nao ha cousa alguma certa; deveis,
por exemplo, renunciar a crer tal verdade; sois obrigados
a admittir tal absurdo. Eis aqui como discorre Abbadie :
Se Jesu-Christo nao e Deos, a religiao de Maphoma e a verdadeira religiao; e o P' K aprinai: Vel Christus est in Eu
charistia, vel non est Deus. Pode, em fim, provar igual
mente uma verdade moral pelo absurdo : Se tal obrigacao
pode ser olhada como duvidosa, o mesmo juizo se ha de
fazer de tal outra. Sirvamo-nos com tudo d’este methodo
com prudencia e circumspecqao.
Pode-se ainda passar do certo ao incerto'\)th analyse ou
pela synthese. Consiste a analyse em dissimular ao prin
cipio nosso intento ao ouvinte, e a lcval-o insensivel-
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menle, por uma serie de raciocinios cujo alcance elle nao
attinge naquelle momento, ate que seja obrigado a adm ittir nossa conclusao, como uma conclusao natural das
proposicoes precedentes as quaes nao pode recusar sua
adhesao. Se (e exemplo de Blair), querendo provar a existencia de Deos, comecassemos por fazer observar, que tudo
o que vemos no mundo teve necessariamente principio,
que tudo que teve principio deve ter uma causa anterior;
que, nas p r o d u c e s hum anas, a arte desenvolvida no effeito indica necessariamente um desenho na causa. Se, sobindo assim d’urna a outra causa, chegAmos k causa prima
e soberana, fonte unica da ordem e desenho que se descobre em suas obras, procederiamos por methodo analytico.
Porem este methodo, que e summamente engenhoso,
nao pode adaptar-se senao a ura pequeno numero de as
sumptos, e nao convAm senao a auditorios escolhidos. 0
andamento ordinario dos discursos sagradose a synthese,
na qual propomos primeiramente o objecto posto em discussao, indicamos depois o alvo que temos em vista, e adduzimos argumentos sobre argumentos ate conseguirraos
convencer o auditorio.
De ser certo que a convicgao se produz indo do certo
para o incerto, resulta: 1° que ha de haver verdadeiramente
alguma incerteza na questao proposta, e que nao nos hax emos de occupar a provar aquillo de que o auditorio nao
duvida nem esta exposto a du\idar. 0 pregador deve suppor coino admittidas por todos as verdades capitaes; nao
ha de pois deniorar-se a proval - a s , nem a defended-as;
taes sao por exemplo a existencia de Deos, a inimortalidade da alm a, a divindade de Jesu-Chrislo, e tc ., querer
provar estas verdades faria muitas vezes mais mal que
bem. V eja-se o que adiante dizemos Acerca da contro
versia.
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Outras verdades ha tao patentes e palpaveis, que basta
enuncial-as para que se acreditein; inutil e proval-as. Ha
porem algumas que deixao suas duvidas e exigem provas.
Tenha-se pois como regra geral que : Tudo que pode ser
contestado deve provar-se ou quando menos sustentar-se.

Algumas vezes bastard urna reflexao incidente, uma palav ra; muitas vezes sera necessario adduzir uma ou mais
provas ein regra.
2° Devendo os animos, para se convencerem, ser levados do certo para o incerto, segue-se mais que o pregador
ha de fazer diligencia por conhecer o que o auditorio ad
mitte para d’alii passar ao que ndo adm itte, fazendo-ihe
ver a ligando que ha entre uma e outra cousa.
S E C f i O 11.

Escolha das provas.

Reunidas as autoridades e as provas de razdo, feita a distribuicao geral do sermdo em suas partes e subdivisoes,
terminado o exordio e a parte instructiva, se a houver,
entra o pregador na argumentando, e faz a escolha dos
meios proprios para produzir a convicgao sobre este ponto.
Eis aqui algumas regras que resumem o que se tern dito
mais importante sobre esta questao.
l a Kao se hao nunca de adduzir provas que nao sejao
solidas e concludentes, e que tenliao intima relacao com o
assumpto. Uma so prova, superficial ou mal elaborada,
poderia fazer duvidar da solidez de todo o discurso. Mui
tas vezes o que e mais insignificante e o que os ouvintes
menos esquecem; tal e a fraqueza do espirilo humano.
Nostra enim natura in malum propensa, deteriora reti
net, meliora obliviscitur (Persius, p. 97).

Para nos certificarmos da solidez d’uma prova, havemos
de ver se, proposta friamente numa conversando ordinaria,
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convenceria um homem sensato, ou se nos convenceria a
nos mesmos, se nos achassemos em lugar do peccador a
quem queremos converter.
Nao serao nunca provas fortes e concludentes as que
nao tiverem um cunho evidente de relacao com o assumpto.
2a Hao de as provas convir aquelles a quem se falla. As
que o auditorio comprehender mellior, e que mais o interessarem, essas sao as que luio de fazer mais irapressao em
seu animo. As mais fortes nem sempre serao as melhores;
e como elias nao tern todas senao um valor relativo, as
que nao estiverem ao alcance dos ouvintes hao de ser inexoravelmente eliminadas.
3* Na eloquencia profana exige-se que as provas nao sejao nem exquisitas nem muito communs. Aqui pedimos
que nao sejao nem exquisitas nem extraordinarias; porem
estamos longe de prescrever as que sao conhecidas de toda
a gente. Sao essas, pelo contrario, as que ordinariamente
mais impressao fazem, e que os ouvintes vein com gosto,
quando lhes damos uma forma nova e engragada.
4* Nao se hao de produzir sobre cada verdade todas as
boas provas possiveis. Nao esta o caso em serem m uitas,
mas em serem boas.
5* Tenhao cuidado os oradores de distinguir as provas
que fazem a verdade certa, das que so a fazem provavel.
Estas sao provas auxiliares, mas nao bastantes. Uma prova
produz somente a probabilidade, quando resulta da allegagito d’uma verdade, cuja relagao necessaria com a these se
nao pode demonstrar. Tratao-se ordinariamente estas pro
vas por pretermissao. Tudo que e presumpgao e conjec
tura pertence a este genero de provas.
Nao esquega o que dissemos Acerca das cousas que o
pregador nao deve perder de vista quando compoe o seu
sermao (pag. 131).
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6 E C ( i O III.

Ordem das provas.

Escolhidas as provas, e necessario dispol-as de modo que
de sua mesma ordem resuite ainda mais forga e formosura.
Hao de pois combinar-se, dispor-se e arranjar-se de maneira que formem um so todo, urna uniao perfeita, ten
dendo todas a sustentar uma so e mesma verdade. Porem
que ordem indicar, que regras estabelecer para conseguir
esle desejado fim? Se propomos regras geraes, vemo-nos
logo embaracados pela difflculdade de as applicar; se queremos descer a casos particulares, achamo-nos limitados a
um pequeno numero de assumptos, ou obrigados a multiplicar exemplos sent fim. A ordem das provas nao depende
so da materia, senao tambem de innumeraveis circumstancias que e impossivel prever. Deixaremos pois ao bom juizo
do pregador o discernir, em cada assumpto, a ordem que
julgar mais opportuna ao fim que se propoe. As circum
standas terao muitas vezes tal influenda na escolha das
provas, que sera necessario comegar pelas mesmas razoes
que, noutros casos, ficariao muito bem no fim do discurso.
Eis aqui com tudo alguns conselhos:
1° A natureza das cousas de que havemos de tratar in
dica muitas vezes o andamento que havemos de seguir. Poremos antes o que pode acclarar o que vem depois, e dar
ao fio do discurso mais vigor e interesse. Ha uma ordem
natural entre as causas e os effeitos, e posto que as causas
se poem antes dos effeitos, os principios de moral antes das
consequendas, pode com tudo acontecer que convenha
mais ao assumpto fallar primeiramente dos effeitos, para
subir depois as causas; explicar o ponto de m oral, e de
pois referir os principios em que elle se funda. Assim q u e,
num panegyrico estabelece-se muilas vezes a necessidade,
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expoem-se os caracteres d’uma virtude, depois fez-se a applicacao do assumpto ao santo; outras vezes cita-se primeiramente a bella acgSo, e depois servimo-nos d’ella para
realcar a virtude que a inspirou.
2° Pede tambem a disposicao natural das provas que
se ponliao juntas as que pertencem a uma mesma ordem ,
e que encerrando-se numa idea communi tem algum ponto
de contacto entre si; o que da occasiao a bellas transiciies,
que as mesmas ideas suggerem. Alem de que, 6 contra o
bom siso passar d’uma ordem de provas a outra e depois
voltar a prim eira; por exemplo, das provas de autoridade
as da razao, e depois outra vez as de autoridade; o u , num
discurso sobre a humildade, tratar primeiramente d’uma
vantagem d’esta virtude, que e dar-nos o socego e a paz in
terior, depois de sua necessidade, e finalmente d’outra
vantagem , a de assegurar-nos o favor particular do ceo.
Era mister feliar primeiro da necessidade, depois da utilidade, e subdividir este ponto segundo as diversas vantagens d’esta virtude; por exemplo, que ella nos da a paz
com Deos, com o proximo, coranosco mesmos.
Considerando as provas, segundo os differentes bens que
pode trazer aos homens a pratica das cousas que Hies queremos persuadir, distribuem-se em trez categorias : Ho
nestum , utile, delectabile, ou antes em seis que s5o :
O honesto. E o motivo que o Salvador allega respon
dendo aquelle uioqo que Ilie tinha perguntado o que havia
de fezer para ganliar a vida eterna : Si vis perfectus esse,
vade, vende quw habes et da pauperibus (Math., 19, 21).
Ao honesto pertence o louvavel, o glorioso, tudo que annuncia grandeza d’alma, generosidade, magnificencia, etc.
Por este modo e que Judas Macabeo deo animo a seus guerreiros promptos a fugir : Absit istam rem facere ut fu
giamus ab eis; et si appropiavit tempus nostrum, mo
riamur in virtute propter fratres nostros, et non infe-
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ramus crimen gloriae nostra. Do mesmo modo, para corrigir ou desviar d’uma accSo, devemos applicar-nos a fazer
ver quanto ella e feia, vil e vergonhosa ou deshonesta. A
hedionda pintura do vicio torna mais formosa a virtude
contraria.
0 util. £ a razao que ajuntava o Salvador no texto
acima citado : Et habebis thesaurum in caelo. INunca se
farao assaz valer as vantagens d’uma acrSo para a aconselhar, e suas desvantagens para d’ella desviar, porque o
proprio interesse e em geral o mais poderoso movel dos
actos humanos. As classes elevadas da sociedade sao mui
sensiveis ao louvor e h gloria, e deixao-se facilmente persuadir pelos motivos tirados do honesto; porem para as
classes inferiores e muitas vezes necessario o attractivo do
util. £ tambem algumas vezes o ultimo meio que tem os
oradores para impressionarem as almas em que se achao
apagados todos os sentimentos nobres e elevados.
Os outros bens sao : O seguro. Aos que se sentem
muito fracos para guardar continenda aconselha sao
Paulo que se casem, como mais seguro para dies (I. Cor.,
15). — O agradavel. Tem grande poder em nossa voutade o que e agradavel e suave, por isso disse o Salvador:
Jugum meum suave est et onus meum leve (Math., 11, 30).
•— O facil. Movcmo-nos naturalmente a fazer o hem
quando nos parece lacii. Mandatum hoc... non supra te
est, non procul positum ( Deui., 30). — O necessario.
A necessidade e imperiosa, com ella se convence e se per
suade. Nisi poenitentiam feceritis, omnes similiter peri
bitis (Luc., 1 3 ,5 ). Para dissuadir, fazem-se valer os males
contrarios.
Eis as seis especies de bens e de males que podem fornecer ao orador grande numero de provas fortes e conclu
dentes. Eimportante, como j& dissemos, reunir, apinhar, por
assim dizer, as razoes que pertencem a cada urna d’ellas *
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para quc iinidas tenhao mais forga. Se a natureza das provas nos nao der nenhuma luz para nos ajudar a bem
dispol-as, consultemos a regra seguinte, que seguiremos
quanto nos seja possivel.
3° Todas as provas hao de ser solidas, porem quando
entre ellas houver alguma desigualdade, e formos livres
de as dispor e classificar como entendennos, sigamos a ordem indicada por Quintiliano e pelos mestres da oratoria:
Fortiora, fortia, fortissima (1). As mais fortes ao prin
cipio, pela razao de que o ouvinte, perante o qual acabamos de estabelecer uma proposigao, tem curiosidade de
ver como lh’a vamos demonstrar. E se desde o principio
nao fica satisfeito, pode achar que dizer aos argumentos
que depois produzirmos a favor da verdade proposta, despreza-a, eterem os depois grande trabalho para dissiparlhe a primeira impressao desfavoravel que recebeo. E pois
necessario por em primeiro lugar os meios de conviccao
que nos parecerem mais proprios para dispor favoravelnienle o auditorio. Disposto este a favor de nossa these pela
forga das primeiras provas, mais facilmente se contentara
com as que se seguirem. Poderemos entao por no meio as
provas menos fortes, ou juntar as primeiras algumas consideragoes que, seni serem de grande im portanda por si
m esmas, nao deixao de corroborar a these, sendo ao
mesmo tempo sustentadas pclo que precede e pelo que
segue.
Reservaremos para o fim as provas fortissimas, tudo
que achamos mais concludente, porque de ordinario as ul
timas impressoes d’um discurso sao as que ficao, e porque
e entao o momento em que os pretendemos convencer: vao
tomar uma decisao e pronunciar-se a favor da conclusao do
orador ou contra ella. Alem de que, como a attengao dos1
(1) Costuma dar-se a esta classificato o nome de

O rd o h o m c r ic u s .
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ouvintes canga e affrouxa a medida que o discurso adianta,
deve applicar-se o orador a sustental-a e excital-a, despertaudo-lhe a curiosidade, e dando ao discurso um interesse
progressivo e variado. Depois q u e, aproveilando as boas
disposigoes, tiver produzidoas menos fortes, de-se pressa
o orador em elevar-se as consideragoes mais decisi vas, e
venha as provas concludentes c demonstrativas que ateli
tinha em reserva.
Ha de guardar-se esta ordem nao so entre as provas d’uma
mesma parte do discurso, mas ainda nestas partes entre
si. O ponto mais forte deve ser sempre o ultimo. Se houver
trez pontos, e um d’elles for menos concludente, ponlm-se
no meio. Algumas vezes comtudo poe-se em primeiro lugar um ponto que encerra provas mais brilhantes que rcalmente fortes; mas nesse caso da-se a entender que nao se
lhesda grande im portanda, ou entao que se tratfio como
simples introduccao a um ponto. De mais, nao se esquega
0 que ja dissemos, que sempre que se trata da forca das pro
vas, nao e de sua forca absoluta que fallamos, senao de
sua forca relativa, forca que varia sem fun e que depende
das circumstandas. O argumento ad hominem, posto que
nem sempre seja o mais solido, poe-se ordinariamente no
fim , por isso que tern grande forca relativa.
4° As provas fortissimas, consideradas em si mesmas,
sao as autoridades divinas; vein depois as provas de razao,
e em terceiro lugar os exemplos; porem nao se pode lirar
d’esta forga comparada nenliuma consequencia em quanto
a disposigao, senao sendo eila ao mesmo tempo relativa.
Em mil casos uma prova de autoridade, da Escriptura sagrada ou dos santos P adres, sera mais demonstrativa que
uma prova de razao; casos havera porem em que esta
seja relativamente mais forte e concludente do que aquella.
Eis aqui uma ordem mui acertada e razoavel, seguida
por oradores de boa nota. Poem-se em primeiro lugar as
to
1
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provasde razao; porque sao aoalcancede todos, e preparao
para as autoridades que vamos citar. Segue-se logo a Es- ’
criptura sagrada, que, vindo de reforgo a razao, acabara de
subjugal-a e de submettti-a a autoridade divina. Como poderia haver alguma obscuridade naintelligenciados textos
allegados, impediremos que os ouvintes busquem oulro sentido, fazendo intervir a autoridade tao respeitavel dos sanlos
Padres, que sao os interpretes naturaes das sagradas Lettras. Ajuntaremos por fim exemplos, que confirmarao a
doulrina estabelecida, mostrarao a pratica, e animarao os
ouvintes pondo-lhes diante dos olhos admiraveis modelos.
Ordem e esta mui natural; porem a arte poderi modifical-a, dar-lhe variedade e attractivo segundo a natureza do
assumpto, a opportunidade das circumstancias, e o talento
do orador.
s i x g i o lv .
Ligapao das provas. — Transipoes.

Determinada a ordem em que se hao de dispor as provas,
e mister ligal-as entre si, de modo que o discurso se pareca
com um corpo bem proporcionado, cujos membros se achao
unidos todos por musculos naturaes e vigorosos. As ligagoes destinadas a encadear as provas, as partes d’um dis
curso, as divisoes e subdivisoes, sao conhecidas com o nome
classico de transipoes (1).
Sao as transipoes aquellas expressoes, aquelles pensamentos e giros de phrase de que se serve o orador para
passar d’um objecto a outro, d’um argumento a outro, ou
d’um aa outra parte do discurso. As transigoes sao de grande
im portaticia, poisque sem ellas nao teria nexo o discurso,
seria um aggregado informe de retalhos que nao poderiao
(t) Girard, p. 118.
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nunca fazer um s6 e mesmo todo. As melhores transigoes
siio as que parecem nascer naturalmente do assumpto, e
tSm Iijjagdo igualmente sensivel com o que fica dito e com
o que se vai dizer. Tal e a transigito pela qual Massillon, no
seu discurso sobre a humanidade dos grandes, passa da
primeira a segunda parte. «Se a humanidade para com os
povos, diz elle, e o primeiro dever dos grandes, nao e tambem ella o mais delicioso da grandeza?» Em vez de recorrer a um pensamento intermedio, para passar da primeira 4
segunda p arte, serve-se da mesma id 4a fundamental para
fazer esta passagem. No sermao dos filhos de Zebedeo usou
o P° Vieira d’uma transicao d’este genero: «Excluidos j4
os descontentes sem causa, oucao agora os benemeritos mal
despachados a muita razao que t4m de se consolar» (1,311).
Habeis oradores vao ainda mais longe. Tendo por muito
tempo amadurecido o assumpto de que tratao, ach;lo tao
intima relagao entre as cousas que se propoem dizer, que
tern por escusadas as transigoes. Acontece isto quando as
provas parecem nascer umas das outras, e unirem-se natu
ralmente entre si. Sao, segundo Cicero, pedras bem esquadriadas que se ajustao sem precisarem de argamaga nem
de betume. Parece-se entao o discurso com esses artefactos
de bronze, fundidos d’um so jacto, em que os olhos buscao
de balde a uniao das partes de que se compoem; £ a obra
d’um genio superior.
Do que precede resultao as observagoes seguintes:
1“ Quanto mais naturaes forem as transigoes, tanto mais
engragadas serao; exquisitas, ou muito communs, desfeao
a economia do discurso.
2“ Segundo o exemplo dos bons oradores, admittem todos os ornatos naturaes do estylo. Para Ihes tirar a mono
tonia usa-se muitas vezes de interrogagao, de apostrophes,
de imagens e de sentimento. Assim fez o Pe Vieira num de
seus sermoes em que ha mais movimentos oratorios, o da
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Epiphania, pregado na Capella real em 1662, na occasiao
em que o autor e outros religiosos da Companhia clie-'
garao a Lisboa, expulsados das Missoes do Maranhao pela
furia do povo, por defenderem a liberdade dos Indios. Depois de narrar e encarecer as perseguieoes que soffrerao
dos christaos, e o bom acolhimento dos gentios, disse :
«Quem se n5o assombra d’uma tao grande differenda ? »
Usa logo mui acertadamente da figura occupagao a que
junta uma bella transicao. «Vejo, disse, que estao dizendo
dentro de si os que me ouvem , e tanto m ais, quanto mais
admirados d’esla mesma differenda: Que tao grandes effeitos nao podem na; cer senao de grandes causas. Se os chris
taos persegnem os pregadores da fe, alguma grande causa
tem tambem para os perseguir. E se os gentios tanto os
amao e venerao, alguma causa tem, tambem grande, para
os venerar e amar. Que causas serao estas ? Isto e o que
agora se segue dizer. E se alguma vez me destes attenrao,
seja para esles dous pontos» (V, 590). Leia-se todo este
sermao.
S E C £ a O V.

Da maneira de Iratar at provas, e primeiramente do raeiocinio.

Fixada a ordem que se ha de seguir no desenvolvimento
das provas, bavemos de tratar cada uma d’ellas em particu
lar, o que se faz pelo raeiocinio e pela amplificadao.
O raeiocinio e o nervo do discurso; supprimido elle, nao
resta mais que um montao confuso de termos e de expressoes, de que nao pode resultar nenhuma sorte de convicdao.
Na eloquencia, como na philosophia, a convicdao e o fructo
d’um raeiocinio exacto, de razoaveis consequencias tiradas
de bons principios. Da-se esta so differenda, que no arrazoado philosophico conserva o raeiocinio as formas seve
ras e rigorosas; no discurso oratorio disfarca sua severi-
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dade e rigor com o prestigio da amplificatio e dos ornatos.
No primeiro caso e uma arvore de vigoroso tronco, com
fortes ramos, mas qual a vemos no inverno, sem folhagem
nem verdura; no scgundo, e a mesma arvore, mas disfarcando com a lourania de suas folhas e flores a solidez de
suas raizes e o robusto de seu tronco. Porem e sempre a
mesma arvore , e, se ufana resiste ao choque da tempestade, a mesma causa o deve.
Logo que entramos na confirmaeao temos que provar
uma propositio, a do discurso, se tem urn so ponto; a do
primeiro ponto, se tem mais d’um. Havemos, primeiro que
tudo, buscar as provas que nos convencao a nos mesmos.
N'ao podemos desde logo dispensar-nos de formar interiormente urn syllogismo, que, desenvolvido por outros syllo
gismos , preenchera o ponto inteiro. Assim conduziremos
insensivelmente nosso auditorio a admittir com nosco, que
nossa conclusao e evidente, e a propositio que estabelecemos perfeitamente verdadeira.
Supponhamos que me proponho, com Massillon, fazcr a
apologia da religido de J.-C. contra a incredulidade.

Trez qualidades da religitio oppostas aos trez preconceitos
dos incredulos, eis as trez grandes provas em seu favor,
nas quaes se dividira naturalmente o discurso. A religiuo
e razoavel; tal e a primeira prova e por conseguinte a
proposicao do primeiro ponto, a verdade particular que e
mister provar. Eis aqui como ella se provara : o orador
formou este syllogismo : Nao se pode suspeitar de credulidade, de ser pouco razoavel, a submissao aos factos que
nos propoem para crer senao no caso que a autoridade que
no-los persuade seja pouco respeitavel, ou que nos queira
persuadir cousas pouco conformes aos principios da equidade, etc.; ou emfim que os molivos de que se serve para
nos persuadir sejao frivolos; ora nada d’isto acontece na
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relifjiao cuja autoridade A respeitabilissima, cujas verdades, etc., cujos motivos, etc., logo, etc.
A maior e por tal modo incontestavel que nao A mister
evidencial-a com provas e explicagoes; a menor se desenvolverA em todo este ponto que se subdivirA em trez membros. E mister mostrar, em primeiro lugar, que a autoridade
que exige a submissao dos fieis e respeitabilissima. Porem,
para que se comprehenda bem a forga da prova, deve o
orador comegar por explicar este termo de autoridade que,
mal comprehendido, tornaria inintelligivel o raciocinio e
tiraria toda a forga A consequenda que d’elle se pretendesse tirar. Far-nos-lia pois observar que tendo em vista
os incredulos, e nao os herejes, nao entende fallar precisamente da autoridade da igreja catholica, porem que elle
considera a religiao como formando desde o principio do
mundo uma sociedade Aparte, cuja autoridade e a mais respeitavel que se conliece na terra. Eis o que elle passa a dem onstrar pelos trez caracteres da religiao : antiguidade,
perpetuidade, uniformidade.
Antes de tratar da antiguidade, insiste no respeito que

a razao tem e deve ter a este primeiro caracter da religiao,
isto e, prova ou faz valer a m aior, antes de desenvolver a
menor. Massillon tinha entao em seu espirito este syllo
gismo : a razAo deve reconhecer como autoridade respeita
bilissima a d’uma religiao que se distingue por sua antigui
dade ; ora a religiao dos christAos, etc. TratarA em seguida
os dous outros caracteres, e d’estes trez syllogismos parti
culares concluirA que esta autoridade 6 respeitabilissima,
por consequencia, que a religiao e razoavel pelo lado da
autoridade que a persuade; e , depois de ter igualmente
demonstrado quanto ella e conforme ao lume da razAo, em
quanto As verdades que ensina e aos motivos de credibilidade que apresenta, tirarA o orador esta consequencia ge-
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ral, que estabelece o primeiro pnnto : que a religiao e razoavel.

D’este modo, num estylo cheio de encantos e de ele
ganda , guiado o orador por um radodnio solido e uma
logica s a , tera em todo o fio de seu discurso um andamento seguro.
SC C fA O V I.

Format dot argumentoi.

Num argumento 6 necessario distinguir a materia e a
fdrma. A materia tem sua origem nos topicos. E ntra-se
muitas vezes na prova d’um ponto pela deliniQao. Queremos fazer ver, por exemplo, que o escandalo 6 uma especie de homicidio : a definicao do escandalo fara comprehender a verdade d’esta proposicao, se tivermos cuidado
de fazer sobresair seus mios feitos. Aqui o sujeito 6 o definido, algumas vezes define-se o attributo. A maledicenda
e um roubo : definindo o roubo fa£0 ver a verdade d’esta
proposicao. Se nao ha que definir, havera sempre que explicar. Poderi depois demonstrar -se a cousa por suas partes,
suas especies ou seu genero, suas causas ou seus effeitos,
suas re la te s ou suas opposigoes a outras cousas, por suas
circumstandas e finalmente pelas autoridades.
A forma d’um argumento consiste na estructura, no
arranjo dos termos. A forma principal, a que se podem
reduzir todas as outras, 6 o syllogismo.
Devemot amar o que nos procura uma felicidade
eterna; ora a virtude de mortificacdo procura-nos uma
felicidade eterna; logo devemos amar esta virtude. Posto

que as formas rigorosas e escholasticas repugnem muito
a eloquencia, faz ella comtudo algumas vezes uso da for
mula concisa do syllogismo; entao i importante que se
sinta bem toda sua forga; por exemplo : Sem penitencia
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ndo ha remissdo de peccados; no mundo ndo se faz penitencia; logo no mundo ndo ha remissuo de peccados.

Ordinariamente evitao os pregadores empregar este me
thodo conciso e rigoroso. 0 syllogismo acima indicado
presentar-se-liia melhor no discurso debaixo d’esta form a:
A mortificando procura - nos urna felicidade eterna,
logo devemos amdl-a; ou antes debaixo d’estoutra forma :
Devemos amar a mortificando, porque ella nos procura
uma felicidade eterna. Subslitue-se por este modo 0 en
thymema ao syllogismo.
0 enthymema, que t j;\ por si mesmo urn syllogismo

abreviado, reduz-se algumas vezes a uma so proposigao
que se chama epichercma : Nec illud, Virgo, diz santo
Ambrosio lallando das Dores de Maria na morte de sen
Filho, nec illud, Virgo, solatium habebas, quod alium
esses paritura.

Sobre a palavra Virgo 6 que o raciocinio assenta loda
sua forga. Esta palavra encerra uma das proposigoes as
sim resumidas. Outro tanto acontece com este exemplo :
O’ mortal, ndo conserves urn rancor immortal.

0 argumento que no discurso conserva mais as formas
rigorosas 6 o dilemma. Como elle consiste em reduzir o
adversario a escolher entre duas proposigoes, ambas as
quaes o condemnao, e necessario que sejao approximadas
e oppostas d’um modo sensivel e innegavel. Para provar,
por exemplo, que um empregado publico, que nao preenche
os deveres de sen cargo, nao merece desculpa, direm os:
Ou este homem e capaz de preenchcr suas funerdes, ou
ndo; se e capaz, nao merece desculpa sc as ndo preen
che; se e incapaz de as preencher, c indesculpavel por as
ter acceitado.

aEste modo de arguir, diz o P* Vieira, e fortissimo e
apertadissimo, e por isso lhe chamao os dialecticos argu
mento cornuto, porque vai nelle uma contradictoria com

www.obrascatolicas.com

MANUAL DE ELOQUENTIA SAGRADA.

189

tal artificio, dividida em duas pontas, que se escapais
d’um ahaveis de cair na outra» (1 , 774).
Nao nos demorareinos no sorites, que os oradores empregao raramente; e um encadeamento de proposicoes,
dependentes urnas das outras, de maneira que o attributo
da primeira vein a ser o sujeito da segunda, e assim seguidamente, atequeo sujeito da primeira proposicao venha
juntar-se ao attributo da ultima. Assim querendo Bossuet
convidar seu auditorio a considerar especialmente a ultima
palavra do Salvador na cruz : Consummatum est, assenta
a sua proposicao com este so rites: «Nao ha nada maior
no universo que Jesu-C hristo; nao ha nada maior em
Jesu-Christo que seu sacrificio; nao ha nada maior em
seu sacrificio que seu ultimo suspiro e o momento precioso que separa sua alma santissima de seu sacrosanto
corpo.» A conclusilo devia de ser naturalmente : logo
nada ha mais sublime no universo que o ultimo suspiro,
que esta ultima palavra : Tudo esta consummado; porem
o orador teve cuidado de evitar esta forma demasiado escholastica; substituio-Ihe um magnifico desenvolvimento
que torna evidente sua conclusao.
Querendo o Pc Vieira encarecer o peccado de omissao
usou mui acertadamente dos seguintes sorites: «Vede que
cousa sao omissoes, e nao vos espanteis do que digo. Por
urna omissao perde-se uma inspiracao, por uma inspiratio
perde-se um auxilio, por um auxilio perde-se uma contricao, por uma contricao perde-se uma alma. Dai couta a
Deos d’uma alma! — Descamos a exemplos mais publicos.
Por uma omissao perde-se uma m are, por uma mare,
perde-se uma viagem , por uma viagem perde-se uma ar
mada , por uma armada perde-se um Estado. Dai conta a
Deos d’uma India, dai conta a Deos d’um Brasil, por uma
omissao. — Por uma omissao perde-se um aviso, por um
aviso perde-se uma occasiao, por uma occasiao perde-se

www.obrascatolicas.com

190
manual db eloquencia sagrada .
um negocio, por um negocio perde-se urn reino. Dai conta
a Deos de tantas vidas, dai conta a Deos de tantas fazendas,
dai conta a Deos de tantas honras, por uma omissao! »
(III, 164.)
S F .C $ $ 0 V II.

Obtervagoes dcerca do emprego do raciocinio.

1“ 0 perigo a que se expoe.o orador no encadeamento
dos pensamentos que desenvolvem uma das proposicoes
do syllogismo, bem como na serie de provas destinadas a
estabelecer um ponto, e o desviar-se insensivelmente do
fio do discurso, deixando-se arrastar fora do circulo da proposicao pela affmidade dos pensamentos. Para evitar este
perigo, deve o pregador ter grande cuidado de nao perder
de vista um s6 instante, nao so o objecto geral do discurso,
senao tambem o ponto particular, a prova que trata, de
maneira que saiba aonde se dirige e o que se propoe
provar.
As digressoes sao as vezes necessarias, e produzem bom
effeito, como adiante veremos; porem hao de ser raras; a
excepgao nao deve nunca fazer regra. A regra e que o
orador se conserve firme na linha recta de sua prova, que
nao diga senao o que serve de esplanar e esclarecer o as
sumpto, e rejeite inexoravelmente todos os bellos pensa
mentos que nao tendem directamente ao fim a que se
propoe. Tenha sempre em vista a conclusao, e falle de
modo que os ouvintes possao continuamente entrevel-a,
que nao llies cause admiragao quando elle a tirar formalm ente; porem que lhes pareca mui natural, e os fira por
sua evidencia.
2“ Se 6 importante nao se apartar o pregador da proposigao particular que vai desenvolveudo, e ainda mais im
portante evitar os pensamentos e raciocinios falsos, aRien
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n’cst beau que le vrai, nao ha belleza sem verdade,» disse

Boileau, e teve muita razao.
Caern muitas vezes os pregadores mo^os neste defeilo
levados do desejo da novidade, seduzidos por bellos pcnsamentos mais brilhantes que solidos, ou pelo uso pouco
judicioso de certas figuras, em particular da allegoria.
«As parabolas e enigmas, diz sao Jeronymo, nao podem
nunca ter grande peso para provar uma verdade.»
3a E muitas vezes obrigado o pregador a desenvolver
as duas premissas, quando preclsao ser provadas. Ha de
fazer diligencia por escapar a esta necessidade. Os ouvintes seguem difficilmente um raciocinio em que se achao
desenvolvidas as duas proposi?oes. Applique-se particularmente a provar uma das duas, e antes a hypothese que
a these, antes a p ro p o sito particular, que a geral. Esta e
demasiado vaga; expoe o pregador a so tratar de lugares
communs, verdades mui geraes, pouco interessantes para
os ouvintes, e que os apartao da conclusao. Por exemplo,
d’estas duas premissas : «Tudo que amollece o coracao e
«perigoso; ora os theatros amollecem o coracao; » ha de se
provar sobretudo a segunda proposicao. Sera bom todavia
que o pregador insista, no desenvolvimento da conclusao,
em tudo que ha funesto e perigoso no amollecimento do
coracao.
4“ Em quanto a conclusao, nfio basta que ella seja boa e
tenha legitima connexao com as proposiQoes, e ainda ne
cessario que os ouvintes comprehendao esta mesma con
nexao e nao percao nunca de vista este encadeameuto, e
que o pregador os conduzio a tirar com elle a conse
quentia de tudo que tinha dito.
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S H C fiO T U I.
D a a m p li ficapdo.

0 raciocinio e a ampliflcagao sao intimamente lip,ados
entre si; esta e o desenvolvimerito d’aquelle; servem, de
coinmum accordo, para dar valor as provas e fazer convir os
ouvintes da verdade que temos em vista. Poriim o racio
cinio estende-se a toda sorte de questoes, a todo e qualquer discurso; de tal modo que nao ha proposigiio que
nao encerre um syllogismo, sendo que a ampliflcagao nao
se emprega senao quando se trata de fazer comprehender a
forga d’um aprova, a im portanda d’uma cousa, quando
se quer realgar ou deprimir um objecto. Alem de que, o
raciocinio dirige-se unicamente aoentendimento, e nao tem
por alvo senao convencer; a ampliflcagao tende, alem d’isso,
a obrar sobre a vontade excitando o sentimenlo. Pertence
pois a ampliflcagao, ao mesmo tem po, a argumentagao,
que d’ella tira grande forca, e aos al'fectos que nao poderiao ser efficazmentc excitados senao com seu auxilio.
Nao ha talento oratorio sent a arte de amplificar. Una
laus et propria oratoris... Summa laus eloquentiaam
plificare rem ornando (Cic.). A ampliflcagao e o grande

meio de fazer valer o raciocinio, de dar ponderagao as
cousas, fazer apreciar-lhes o valor, e graval-as nos ani
mos dos ouvintes. Prova-se pela experiencia que, geralmente fallando, o espirito do vulgo e lento a entender as
cousas sobrenaturaes, e que por isso a ampliflcagao e mais
necessaria na eloquenda sagrada que em qualquer outro
genero de cloquencia. A parte instructiva do sermao expoe uma obrigagao; a argumentagao prova-a; a amplificagao explica-lhe a natureza, e da-lhe forga para con
vencer e persuadir.
A forga d’um argumento escapara sempre a uma assem-
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bleia, sc este argumento lhe nao for explicado, desenvolvido, nmna palavra, ampliflcado. Porqueo amplificar,
quando se Irata de convicgao, consiste : 1° em dar as diffe
rentes proposigoes toda sua evidencia pelos desenvolvimentos; L
2° em fazer palpavel a connexao que se da cnlre
as diversas proposigoes de que se compoe o raciocinio. A
sentencaou o pensamento e um germen, e um germen pouco
perceptivel; a amplificagao e a seiva que o desenvolve, o
engrossa e lhe avulta lodas as partes. Das provas que se
allegao, urnas, posto que fortissimas, nao parecem taes a
primeira vista; outras, assaz evidentes, precisao com tudo
de explicagao. Eis aqui pois o que e necessario primeiro
que tudo am plificar: o que, uum argumento, poderia deixar
duvida no animo dos ouvintes; depois o que elles comprehendem, porem sem lhe sentirem toda a forca.
Tinha o Pc Vieira dito que santo Ignacio nascera fidalgo,
fora cortezao, soldado, etc., para que todos achassem tudo
em santo Ignacio : Omnia omnibus factus sum; para explicar este pensamento, e fazer sentir ao auditorio toda
sua forca, desenvolve-o na segumte mui bella amplifi
cagao :
»
«0 fidalgo achara em santo Ignacio uma idea da verdadeira nobreza; o cortezao, os primores da verdadeira policia; o soldado, os timbres do verdadeiro valor. 0 pobre
achara em santo Ignacio, que o nao desejar e a mais certa
riqueza; o peregrino, que todo o mundo e patria; o perseguido, que a perseguigao e o caracter dos escolhidos; o
preso, que a verdadeira liberdade e a innocencia. 0 estudante achara em santo Ignacio o cuidado sem negligencia;
o lettra d o ,a sciencia sem ambigao; o pregador, a verdade sem respeito; o escriptor, a utilidade sem affeite. 0
religioso achara em santo Ignacio a perfeigao mais a lta ; o
subdito, a obediencia mais cega; o prelado, a prudencia
mais adverlida; o legislador, as leis mais justas. 0 mestre
17
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de espirito achara cm santo Ignacio muito que aprender,
rauito que exercitar, muito que ensinar e muito para onde
cresccr. Finalmente, o peccador ( por mais mettido que se
veja no mundo e nos enganos de suas vaidades) achara em
santo Ignacio o verdadeiro norte de sua salvagao; achara o
exemplo mais raro da conversao e mudanca de vida;
achara o espelho mais vivo da resoluta e constante penitencia; e achara o motivo mais efficaz da confianga em
Deos e na sua misericordia; para pretender, para conseguir, para perseverar, e para subir e chegar ao mais
alto cume de santidade e graga com a qual se mede a
gloria» (1 ,4 4 5 ) (1).
Convem algumas vezes que o orador insista na importancia e certeza da verdade que se propoe provar; exal
ta ri ate a autoridade em que se funda. Poderi tambem interrogar a consciencia, o bom siso dos ouvintes. Final
mente fari ver a im portanda da conclusio; pol-a-ha,
pela consequencia e certeza, acima de tantas conclusoes a
cerca das quaes nenhuma duvida se suscita.
Para que a amplificagao seja boa e proveitosa ao as
sumpto ha de ter trez condigoes:
1" £ necessario que o pensamento que se quer amplificar precise de amplificagao, e merega ser amplificado.1
(1) Abund.io os sermoes de Vieira em amplifkaijoes , m uitas das quaes
sio defeituosas, alguinas porern mui bellas e dignas de im itar-se. Vej.iose : Ignacio de Loyola, mal ferido d’uma bala franceza no sitio de Pam
plona ( 1 , 3 6 7 ); sobre as recompensas (ibi, 314); sobre a paixao dos
olkos ib i, 6 6 3 ); a da luz comparada com o sol (ibi, 251); a da alma
( I I , 7 0 ); a do amor de Jonatkas a David (ibi, 3 8 6 ); a do julzo
final {ibi, 4 28); a do sacrificio de AbrakSo (IV, 2 60); a da defesa dos
Indios (IV, 501 a 5 2 4 ); sobre o falso zelo (V, 106); sobre a invenc.lo da
polvora (ibi, 4 9 3 ); sobre a desigualdade que Jacob usou com Jose (VI,
2 3 5 ); sobre a desuniao (VII, 116). A maior pensao com que Deos creou o
homem t comer. (X II, 204). A guerra e suas consequencias (XIV, 8). A
dura lei da necewidade (Maria, Rota mystica, I I , 253).
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Tendo a amplificabo por alvo fazer comprehender o valor
real d’uma cousa, quanto mais amplificarmos o que e fraco,
tanto mais faremos ver sua fraqueza. As provas ou razoes
fortes ou fortissimas ganhilo em se exporem com toda a
distinebo, e se amplificarem cada uma de per s i; porem
as menos fortes, aquellas que commummente se chamao
presumptivas, e necessario rcunil-as, agglomeral-as e amplifical-as todas ju n tas, para que assim fa^'to mais impressao. Fazem-se entao paineis, ou rapidas enumeraQoes,
que conseguem este effeito, por nao terem os animos bastante vagar para as ponderar separadamente e sentir-lhes
o fraco.
2» Ha de o orador ser sobrio em amplificar, limitar-se e
parar a proposito. Nao ha cousa mais insupportavel, para
um auditorio, do que ver um pregador que se obstina a
explicar-lhe cousas que elle bem conhece, e cuja forr.a optimamente comprehende.
3" Evite o pbgador a exageracao, para a qual 6 naturalmente propenso quando toma a peito fazer partilhar
aos outros sua propria convictio acerca da importancia
ou cerleza d’uma verdade. Este e um dos defeitos que mais
se notao em Vieira.
S E C fA O IX .

Amplificando das consequendas nas materias moraes.

Como nos sermoes tudo deve tender a reforma dos cos
tumes e a santificabo das alm as, n5o pode o pregador
contentar-se com concluir que se ha de praticar a virtude
em geral; ha de desenvolver estas consequendas entrando
nos particulares das obrigaQoes, das faltas, etc. Isto pertence particularmente ao orador christao. Nao vemos nada
similhanle entre os antigos, porque ninguem entre elles
podia dar-se por enviado do ceo, encarregado de sondar
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os coracocs, de instruir acerca dos deveres para coin a divindade, e de exprobrar aos homens seus vicios. Tal era a
inissao dos prophetas da lei antiga. Annuntio populo meo
scelera eorum et domui Jacob peccata eorum (Is. 58). Tal
e tambem a dos prophetas da lei nova, dos pregadores;
esta e sua missao especial.
Em quanto fallamos vagamcnte e em geral dos vicios,
das virtudes e de todas as obrigagoes do christao, baldado
e em grande parte nosso trabalho, porque ninguem ap
plica a si o que diz o pregador. Para que cada qual comprehenda que Ilie diz respeito o que pregamos, d mister
descer a certas particularidades em que elle veja, de cerlo
modo, seu retrato. S6 entiio comprehendero que o que dissemos em geral sobre tal obrigaciio, tal vicio, lhe diz res
peito pessoalmente, posto que ao principio nem em tal pensava. Entao e que, entrando em si mesmo, se reconhecera
culpado, e sera infallivel o fructo do sermao.
Accrescenlaremos que e este um meio seguro para o
pregador interessar aos que o ouvem e formar um audi
torio assiduo. O ouviute nao toma nunca muito interesse
em discursos em que nao acha nada para si, e em que nao
ouve cousas que lhe digao respeito e lhe toquem a con
scienda. Ha de fallar-lhe o pregador de modo que pareca
estar leudo em seu coragao, e que e o confidente de seus
mais intimos pensainentos, de suas mais secretas acgoes, e
que e particularmente com elle que falla; ouve-o entao
com avidez, e ganha-lhe affeigao. Tocou-lhe o pregador a
corda sensivel, descobrio-lhe .as entradas do coragao, e
senlior d’elle.
Assim q u e, depois de haver estabelecido os principios,
explicado e provado uma obrigagao, deve o pregador descer
hs consequencias moraes por tal modo especificadas que cada
qual ali veja sens proprios defeitos e diga a si mesmo: Tu
es ille vir. Esta e , diz o 1>CGranada, a parte essencial d'uin
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discurso, de tal modo que, poslo seja o seu lugar natural
depois da explicacao d’um dever ou das provas em que
elle se funda, nao se ha de nunca perder a occasiao de
entrar nestas particularidades quando ella se offerece
ainda que seja antes. Assim fazia Nosso Senhor JesuChristo : quando reprehende os Pharizeos, desce aos parti
culares de seus defeitos; enumera igualmente as obras de
misericordia, que promette premiar no dia do juizo. Os
Actos dos Apostolos e as Epistolas Catholicas fornecem-nos
sobejas provas de que tal era o methodo dos Apostolos.
Advirtao porem os pregadores, que se esta e a parte
mais util do sermao e a que lhes grangea mais credito,
ella e tambem a mais difficultosa. Em primeiro lugar nao
se achiio facilmente nos sermonarios estas particulari
dades; hao-de elias ser obra do proprio pregador, pelo
conhecimento que tiver adquirido de seu auditorio; em
segundo lugar, e mister dizer com discernimento s6 o ne
cessario e unicamente o necessario. Evite o pregador en
trar em particularidades triviaes e pueris, como por exem
plo, o que diz respeito ds modas, aos enfeites, aos diver
timentos. Com mais razfio evitari tudo que possa offender
o decoro e a decencia, e em geral tudo o que nao per
mitiem a gravidade do pulpito, a santidade do lugar e a
edificacao dos fieis.
Quando fallarmos do decoro do pulpito indicaremos va
rios defeitos em que podem facilmente cair os pregadores
levados d’um zelo pouco circumspecto e da mania de
querer particularizar demais.
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si rf .io x.
Dai provai tiradas dos Hvros santoi e do emprego da
Escriptura sagrada cm geral.

Sendo a Escriptura sagrada o mais rico thesouro donde
o pregador extrahe as principaes provas do seu discurso,
convem que a este respeito siga as seguintes regras.
1* Regra. Ha de ser sobrio em textos. Nenhuma duvida
cabe que a Escriptura sagrada ha de ser a alma de nossos
discursos; ha de achar-se em tudo quanto dizemos, pois
outra cousa nao pretendemos senao persuadir as verdades
que ella encerra. Nem basta que nossas palavras sejao, por
assim dizer, embalsamadas com o divino aroma das sagradas
Lettras; 6 mister tambem citar e produzir os proprios
term os, de que se servio o Espirito Santo, como uma autoridade decisiva, uma prova sem replica, uma sentenga
sem appellagao nem aggravo. Porem, quanto mais excel
lente e primorosa i. uma cousa, tanto mais se ha de temer
abusar d’ella. Nao se multipliquem pois os textos sem necessidade; evitemos toda a ostentacao de sciencia, toda a
affectacao de doutrina; nao alleguemos mais textos desde
que a cousa estiver evidente ou sufticientemente provada.
Com muito mais razao abstenhamo-nos de usar dos textos
sagrados para puro ornato. Evite-se toda citagao que nao
sirva para dar a verdade mais clareza, ou mais certeza, ou
mais affecto, ou quando menos para a fazer mais amavel
e sensivel; e ainda este ultimo uso ha de ser muito moderado.
2* R egra . Ha de citar-se a Escriptura sagrada com grande
respeito, como uma autoridade veneravel, diante da qual
nos inclinamos (1). Evitemos pois citar as palavras dos au(t) <0* dito* que allegdmo» , diz Vieira , se ehamAo autoridade* por-
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tores sagrados, como se allegaria a autoridade dos pro
fanos; devemos ponderal-as, f'azer sentir toda sua forea,
tirar d’ellas o proveito que poderraos, fundando-nos em a
natureza e importanda d’uma tal autoridade. Pelos desenvolvimentos do que precede e segue e que se podcm ponderar os lugares da Sagrada Escriptura e as verdades
que encerrao. Trez ou quatro textos assim presentados
bastao muitas vezes para dar fundamento solido a toda
uma parte do discurso.
3a Regra. Ponhao-se de parte todos os textos que nao
podem, sem lhes forgar o sentido, adaptar-se ao assumpto
que se trata. a A regra certa, diz Vieira, de conhecer o
verdadeiro sentido de qualquer texto 6 a coherencia que
o texto tem com os antecedentes e consequentes d’elle.»
Comecemos pois por ler o contexto, e se o sentido ainda
for obscuro recorramos a um bom interprete das Sagradas
Escripturas. Acautelemo-nos escrupulosamente de alterar
o sentido d’unt texto, e rejeitemos toda interpretabo ar
b itraria, por muito engenhosa que seja; porque taes in
terp retares nao podem de modo nenhum fazer autori
dade (1).
4a Recra. Havemos de discernir com cuidado os diffe
rentes sentidos da Escriptura sagrada; esta distinebo 6
summamente importante para a boa escolha e acertado uso
dos textos. H a, em primeiro lugar, o sentido litteral, que *1
que o autor e o que the da o credito e the concilia o respeito. E que maior
autoridade que a da palavra de D eos! » (Maria, Rosa mystica, 1 ,1 4 1 .)
(1) Critica com m uita razao o P* Vieira os pregadores do scu tempo ,
que nao seguiao esta regra, dizendo assim : «Que differente i o eslylo
violento e tyrannico que hoje se usa? Ver vir os tristes passos da Escrip
tura como quem vem ao m artyrio; uns vem arrastados, outros vem estira d o s , outros vem torcidos, outros vem despedaqados, sd atados uso
vem. Ha tal ty ran u ia ! > ( 1 , 3 8 .) . Isto n io obstan te , m uitas vezes cahio
elle mrsmo nests imperdoavel defsito.
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C proprio ou figurado. £ o que encerrdo immcdiatamente
as palavras, e por conseguinte o que mais importa conhecer
primeiro que tudo. Sao Jqao-Chrysostomo, udo se affastando nunca do sentido litteral, explicando-o e desenvolvendo-o de admiravel m odo, e a este respeito, como a
muitos oulros, de grandissima utilidade para o orador sagrado (1). Ndo se pode dizer outro tanto de todos os Padres.
Alguns, entre os latinos, ainda da primeira ordem, levados
do mao gosto de seu seculo, derdo varias vezes ao texto
sagrado urn sentido algum tanto foreado ou torcldo.
Segue-se depois o sentido mystico, que se refere ora A
ie (sentido allegorico), ora a esperanQa (sentido ana
gogico) , ou a regra dos costumes (sentido tropologico).
Assim que, a palavra Jerusalem, que no sentido litteral
designa uma cidade da Judea, se achara empregadamuitas
vezes numa ou noutra d’estas trez accepnoes mysticas, por
a Igreja, o Geo, a alma cbristd. Todo texto tem um sen
tido litteral, mas nem todos os textos tem um sentido
mystico. A ninguem e permittido fabricar ;i sua vontade
um sentido mystico; e mister ser para isso autorizado pela
Escriptura sagrada explicando-se a si mesma, ou pela
crenga da Igreja interprelada pelos santos Padres e seus
doutores. «Quando duvidarmos que um texto admitte tal in
terpretando mystica, diz sao Francisco de Sales, vale mais
cital-o por modo de comparando ou applicando . » E dar a
Escriptura sagrada um terceiro sentido cliamado accommodaticio, de que fazem grande uso os pregadores. E uma
simples applicando das palavras da Escriptura sagrada a
um novo objecto. Assim Bossuet e Flecbier applicdo, um a
Conde e o outro a Turenna, textos que litleralmente dizem1
(1) Sera tambem muito util o Commentario de Cornelio a Lapide, a qucm
o C* Vieira cbama. •Aulor doutistimo e eruditissimo, e que nas sagrada« Eseripturas busca sempre o sentido genuino e solido» ( I I , 467).
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respuito a heroes do Antigo Testamento. D’estes trez sentidos s6 os dous primeiros formao provas certas, porque o
Espirito Santo as teve ein vista.
5a R
. Ha de evitar-se expor um texlo a maneira do
theologo dissertador que discute os differentes sentidos,
estabelece sua opiniao e combate seus adversarios; nao ha
cousa mais avessa a eloquencia sagrada que o tom de dissertacao e disputa. E este o grande defeito do methodo dos
ministros protestanles, como vernos em seus mais famo
sos pregadores, Saurin e Tillotson , cujo estylo e constantemente mais didaclico que oratorio; neste defeito cai
tambem nao poucas vezes o nosso Vieira (1). Podem-se com
tudo referir differentes interpretacoes dadas a um texto,
quando sao favoraveis a these, com tanto que se evite, ao
fazer mengtio da diversa maneira de enlender a Escriptura
sagrada, escandalizar os fracos e suscitar duvidas nos menos entendidos. Assim fazia sao Joao Chrysostomo. P6de-se
tambem alguma vez recorrer ao texto grego e hebraico,
quando a Vulgata e menos energica. Estas ci tacoes formao
uma especie de gradagao, de que se servio vantajosamente
llossuet. 0 1" Vieira usou algumas vezes com acerto d’esta
liberdade, nomeadamente quando fallou da mulher de
Job ( 2 ) .
egra

(1) Foi sem duvida por ver com que subtileza elle discutia os textos
sagrados que o Papa Clemente X disse : «Demos gratas a Deos por fazer
este homem catholico romano, porque se o nao fosse poderia dar muito
cuidado a sua Igreja.» Vej. C a r t a s s e l e c t a s de Vieira , p. xlj. — Para
se formar um juizo exacto de Vieira, como orador, leia-seo que na sua
vida se diz, p. lij; isto por6m nao impede que seja o primeiro mestre da
lingua, e que em seus sermOes baja muito que aproveitar.
(2) Veja-se a nota a nossa Historia sagrada, p. 196 da primeira edigao. Citando o mesmo orador aquclle proverbio de Salomao : G u b e r n a 
c u l i s t r a c t a n d a s u n t b e lla , disse : «No fundo do original hcbreo lancou
Salomao a ancora e escondeo o sentido d’este seu proverbio. Onde a nossa
Vulgata diz: ir» g u b e r n a c u l i s , le o hebrfo i n c o n c i l i i s . K cliama Sa-
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Como meios de conviccao, ha de seguir o orador na escolha dos textos as mesmas regrasjA indicadas para
as provas. Hdo de ser nao so proprios ao assumpto, fortes e
nao muito communs nem demasiado conhecidos, mas ainda
proprios ao auditorio. Evite o pregador aquelles textos que
presentao imagens que possao offender a delicadeza de seu
auditorio; bom e tambem que modifique o rigor de certas
expressoes e lance um veo sobre certas ideas. Acautele-se
da traductio de Pereira que nesta parte e bastante defeituosa (1).
7 a R egra . Nao sao s6 as rcgras relativas A escolha das
provas, senao tambem as que dizem respeito A sua dispo
s i t o e desenvolvimento, que se hao de applicar ao emprego dos textos da Escriptura sagrada. Eis aqui as diffe
rentes maneiras de os presentar no discurso: 1° Algumas
vezes depois de termos descorrido sobre uma materia, contentamo-nos com citar um texto forte e sentencioso, como
uma prova sem replica, A qual nada ha que accrescentar,
e que leva comsigo a conviccao. 2° Outras vezes comecA-*1
6* R egra.

lomao aos consclhos lemes da guerra, para que entenda a politica militar dos exercitos , que tanto caso hao de fazer os generaes do conselho,
como os pilotos de leme (VI, 310).»— O u t r o EXF.sirLO. « Onde o nosso
texto 16 : Desiderium pauperum exaudivit Dominus, diz o original
hebreo, vacuitatem pauperum; que ouvio Deos o nSo ter dos pobres.
Se Deos ouve o nao ter, parece que o nao ter tambem tem voz ? Para os
ouvidos de Deos sim , porque tanto ouve Deos os silencios do nao ter
como as vozes do orar» (Maria, Rosa mystica, I, 172). Veja-se mais
este texto : Imposuisti homines super capita nostra, que no original
hebreo 6 : Equitare fecisti homines super capita nostra (IV, 461).
(1) Vieira entendia melhor o decoro da lingua, pois fallando de Job,
recorreo ao termo espanhol muladar, para nao dizer monturo ou esterqueira, e como que se desculpa dizendo : «Em tal lugar que nao tem
nome a lingua para o pronunciar decentemente» (XII, 98). Fallando de
Origines que tomara ao pe da lettra aquella palavra do Evangelho seipsos castraverunt, disse : «Se martyrizou a si mesmo e se desfez de homem« (III, 121).
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mos por citar um texto, passamos a explanat-o, a desenvolvel-o, fazemos sentir sua forga; explicamos o que precisa explicatio (1); notamos o que o autor nao diz, para nos
firmarmos no que elle diz; fazemos comparables, paralle
los ; trazemos a memoria algumas palavras de autores sagrados que com esta tem relagao, a explicao ou a fortificao; expomos, easvezes encarecemos, as circumstancias
em que ella foi pronunciada, etc. 3° As mais das vezes paraphraseamos primeiro o texto, depois resumimo-lo na citagao. Os oradores desenvolvem d’este modo nao so um
texto unico, senao tambem uma serie de textos reunidos
por um sentido geral, um lugar dos livros santos, um
psalmo, uma oragao da Igreja. A paraphrase do De pro
fundis forma a peroragao da homelia de Massillon sobre
Lazaro. Vieira fundou o exordio do seu famoso sermao con
tra as armas de Hollanda na paraphrase do psalmo XLIII.
0 Pc Jose Agostinho de Macedo terminou o seu grande ser
mao de preces por uma eloquente paraphrase das sentidas
vozes de Jerem ias: Recordare, Domine, quid acciderit
nobis, etc. 4° Finalmente, pode presentar-se o sentido do
texto desenvolvido de differente modo, terminando sempre pela repetigao d’elle, o que faz uma especie de conver-1
(1) Citaremos um exemplo tirado de Vieira. Expondo elle e explicando
aquelle texto : Corripe eum inter te et ipsum solum, diz : «E por que
raz.lo com tanto segredo, que n3o so nSo passe a publico, mas nem ainda
a lerceiro ? Santo Agostinho : Corripe inter te et ipsum solum, inten
dens correctioni, parcens pudori; forte enim prat verecundiam
incipit defendere peccatum suum, et quem vis corrediorem, facit
peiorem. Mandar Christo que a correccSo se faga com tal segredo, que

lique entre o reprehendido somente, foi attender na correccSo a emenda,
e no segredo d honra do arrependido; porque perdida a honra, como se
ria se o erro se publicasse, em lugar de se conseguir a emenda, se seguiria naturalmente a contumacia; e o reprehendido, vendo-se affrontado,
Uo fora estaria de admittir a correcqdo, que antes se poria em campo
para defendero erro» (III, 132).
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sao energica e na verdade eloquente. Notemos porlim que e

bom insistir, quando se amplifica um texto, nas circumstancias seguintes: quit, quern disse ou fez isto (1); ubi, a onde,
em que lugar ? quando, quando, em que occasiao ? cur,
porque, que se propunha o Salvador ? Estas circumstandas
sao muito uteis para avultar as provas, e servem alem d’isso
para fixar a imaginario dos ouvintes.1
(1) Le-se em Vieira um bello exemplo d’esta amplificabo; queria elle
provar com o exemplo de David e Job, que devemos metier tempo entre
a vida e a morte, e diz assim : «Mas quem era este general, quem era
este soldado? Este David e este Job , que homcns cr,lo ? Oh ! miseria e
confusio de nosso descuido e de nossa pouca fe! David era aquelle homem que, sendo ungido por Deos, quiz antes perdoar a seu maior inimigo
que. por na cabeca uma corda e einpunhar o sceptro; era aquelle, que depois de ser rei tinha entre noite e dia sete horas de orario , trazendo debaixo da purpura cingido o cilicio, domando ou humilitando, como elle
dizia, seu corpo com perpetuo jejum; aquelle que dos despojos de suas
victorias ajuntavathesouros, nSo para si e para a vaidade, senio para a
fabrica do Templo; aquelle que, sendo leigo, ordenou o canto ecclesias
tico, distinguio os ministros, reformou as ceremonias e poz em perfei0o
todo o culto divino e cousas sagradas; aquelle que, se commetteo um
pcccado , ainda depois de absolto e perdoado o chorou com rios de lagrimas portodos os dias e noitesde sua vida; aquelle, flnalmente, de quem
disse o mesmo Deos que tinha achado nelle um homem a medida de seu
eoracio. Este era David. E Job quem era ? 0 cspelho da paciencia, a co
lumna da constancia, a regra da conformidade com a vontade divina;
aquelle a quem Deos poz emcampo contra o poder, astucias e maquinas do
inferno; aquelle que, na prospera e adversa fortuna, com a mesma igualdade de animo, recebia das mlos de Deos osbenselheagradeciaos males;
aquelle com quem nasceo e crescia juntamente com a idade a compaixio
dos trabalhos alheios, a misericordia, a piedade com todos; aquelle que,
como elle dizia, era os olhos do cego, os pes do manco, o pai dos orfaos,
o amparo das viuvas, o remedio dos necessilados, e que nunca corneo
uma fatia de pio que nSo partisse d’ella com os pobres; aquelle, finalmente, a quem canonizou o mesmo Deos, nao so por innocente , mas pclo
maior justo e santo de todo o mundo. Este era Job, e este David, e cada
um d’ellcs muito mais do que eu tcnbo dito e do que se pode dizer» (I,
1090). Note-se que toda e6ta amplificac.so i fundada na Escriptura.
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8" Regra. Geralmente fallando, hao de citar-se poucos
textos era lalim , e prefir;lo-se os que forem curtos, conci
sos e sententiosos, ou que tiverem certa energia na lingua
latina que perdem na traducQao. Em todo caso, e necessa
rio dar a traduccao dos textos que empregamos; nao e com
tudo de rigor que ella seja inteiramente litteral; ha de porem serapre ser fiel em quanto ao sentido (1). Comegao ami
tas vezes os oradores por expor o lugar da Escriptura na
traducgao, depois citao so em latim a parte mais expres
siva. Estas citacoes assentao muito bem no remate d’uma
clausula, d’um periodo, ou d’uma parte do discurso. Achaose em Vieira bons exemplos d’este genero.
SECfAO XI.
Do emprcgo dos santos Padres.

A maior parte das regras indicadas para os textos da
Escriptura podera applicar-se as citagoes dos santos Pa
dres. Eis aqui o que recommandamos em particular aos
pregadores.
V R egra. Nao se multipliquem demasiadamente os tex
tos, e nao sejfto muito compridos. Nao se corte o fio do
discurso com citacoes frequentes. Escolhao-se poucos tex
tos, mas bons; concisos, energicos e concludentes.
2* R egra . Advirtao os pregadores que nos santos Padres
podem encontrar-se algumas expressoes menos exactas
sobre certos pontos de doutrina, que a Igreja nao liavia
ainda definido quando elles escreverao. Tambeiu se eucon- 1
(1) Sirva de exemplo aquclle texto do Evangelho: Quid mihi et tibi
jst, m u l i e r ? que muitos traduzem crradamente, ao pe da letlra: Que ha
lecommumentrevbse eu ? muito melhor entendia Vieira esta locucao
lebraica, pois traduzio com muito acerto as palavras do Salvador a sua
'antissima Mai, d’este modo, segundo o seu verdadeiro sentido : «E que
os pcrlence a vos, nem a mim , na casa ena mesa alh$a o que falta ? •
Maria, Rosa mystica, II, 363).
18
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trao em seus pensamentos varias cousas que nao supportao
hoje nossos costumes mais polidos ou nossos coragdes
menos simples e menos puros; certas agudezas, certos conceitos chistosos, devidos ao mAo gosto do seculo em que
viviao, e que ntto sao para imitar. Ha com tudo uma ou
outra expressao concisa e conceituosa, que presenta um
bello pensamento, ou uma grande significabo, de que o
pregador poderi servir-se, pordm com moderagao; por
exemplo estas de santo Agostinho : Qui creavit te sine te,
non salvabit te sinete : — Qui p«enitentibus veniam pro
misit , poenitendi tempus non promisit.
3 ’ R ecra . fi necessario saber bem collocar, e depois bem
tratar as provas que se tirao dos santos Padres. Segue-se,
pouco mais ou menos, a marcha acima indicada para os
textos da Escriptura. Urnas vezes poe-se no principio um
texto, nunca muito longo, d’um santo Padre, que se pro
funda depois e avulta desenvolvendo - o ou paraphraseando-o; outras vezes comega o pregador por desenvolver
seu proprio pensamento, funde-o, de certo modo, no dito
d’um santo Padre, e corrobora-o com sua autoridade. Ha
de porem trazer o pregador tao naturalmente a citagao que
entre perfeitameute no sentido do que elle diz, e parega
que o santo Padre falla pela sua boca. Este e essencialmente o merito de Bourdaloue, e tambem algumas vezes o
de Vieira (1).
(1) Eis aqui um bom exemplo d’um texto da Escriptura desenvolvido
oratoriamente e amplificado com outro dos santos Padres. «Soara no
ar uma trombeta espautosa, diz Yieira, nao metaptiorica mas verdadeira,
que isso quer dizer a repetito de sao Paulo : C a n s t e n i m t u b a . E obedecendo aos imperios d'aquella voz ocio, o inferno, o purgatorio, o
limbo, o mar, a terra, abrir-se-hao em um momento as sepulturas, e
apparecefao no mundo os mortos vivos. Parece-vos muito que a voz
d’uma trombeta haja de acbar obediencia nos mortos ? Ora reparai em
outro milagre maior, e nao vos parecera grande eate. Entrai pelos deser-
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Em quanto a citaQao latina, siga-se o que fica
dito acerca da Escriplura sagrada. Observemos aqui que
parece pouco natural citar a versao latina dos Padres gre4* R ecr a .

tos do Egypto, da Thebaida, da Palestina, penetrai o mats interior, e
retirado d’aquellas solcdades, que 6 o que vedes? Naquellacova vereis
mettido um Hilariio, naquella outra um Macario, na outra mais apartada um Pacomio , aqui um Paulo , ali um Jeronymo, acolii um Arsenio,
da outra parte uma Maria Egypciaca, uma Thais, uma Pelagia, uma Theo
dora. Homens, mulheres, que i isto ? Quern vos trouxe a esse estado ?
Quem vos anticipou a morte ? Quem vos amortalhou nesses cilicios ? Qucm
vos enlerrou em vida ? Quemvos metteo nessas sepulturas? Quem ? Res
ponderi por todos sio Jeronymo : Semper mihi videtur insonare t u b a
illa terribilis: surgite, m ortui, venite ad judicium. Sabeis quem
nos vestio d’estas mortalhas ? Sabeis quem nos fechou nestas sepulturas ?
A lembranca d'aquella trombcta temerosa, que ha de soar no ultimo dia:
levantai-vos, mortos, e vinde a Juizo» (III, 147).
Eis aqui outro exemplo d’um texto de santos Padres paraphraseado
eloquentemente: «Desenganado o prodigo, e cancado de servir o mundo
cora o pago que elle costuma dar, o que disse dentro em si, depois que
tornou em si, foi: Surgam, et ibo ad patrem meum; tempo e ja
de me levantar da miseria em que estou caido, quero me ir para meu
pai. Para meu pai ? Toma-lhe a palavra da boca sio Pedro Chrysologo,
e argile contra elle assim : J d patrem meum ? Qua spe 1 Qua fiduducia ? Qua confidentia ? A teu pai, dizes, filho ingrato, descomedido, perdido ? Ateu pai, dizes, a quem quizeste herdar antes da morte?
A teu pai, a quem deixaste, e de quem fugiste, como se f6ra inimigo ?
A teu pai, a quem affrontaste com tantas vilezas tao indignas da nobreza
de teu nascimento ? Qua spe ? Como esperas que te ha de reconhecer ?
Qua fiducia? C am o eres que te ha de admiitir ? Qua con/identia?(',omo
confias que te nao ha de lanqar de si ? Ea qua Pater est , responde o
santo. Aesperanca com que isto espera, a fi com que isto cri, a con
flanda com que nisto confla, nao i outra senio o ser pai; ea qua Pater
est. E pai ? pois ainda que o prodigo nio traga similhanea do que d’antes
era , ha-o de reconhecer. E pai ? pois ainda que seja indigno de entrar
em sua casa, ha-o de recolher. E pai ? pois ainda que tenha faltado iis
obrigacoes do nascimento e do sangue , ha-o de metter nas entranhas. E
pai ? pois ainda que tenha deixado de ser filho, elle nao ha de deixar
de ser pai: Ego perdidi quod erat filii, tu quod patris est non a m i 
s i s t i . E uma causa tao contingente, tao improvavel, tao desesperada ,
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gos, pois e uma traduccao que nao tern muiLo niais autoridade que a portugueza. Se porem o lugar do Padre grego
tiver sido traduzido por urn Padre latino, ou algum autor
notavel, ou for conhecido ha muito tempo na expressao
latin a, cite-se nesta lingua. Notamos em fim, que se e uso
indicar o livro da Escriptura cujas palavras citamos, nao
acontece assim com as obras dos santos Padres, a nao termos para isto alguma razao particular, como seria na
controversia com os hereges, ou para recommendar aos
fieis alguma obra especialmente util dos santos doutores.
Eis o que tinhamos a dizer acerca do uso da Escriptura
sagrada e dos santos Padres. Estas grandes autoridades
deviao naturalmente fixar mais nossa attencao. Pelo que
pertence ao uso das provas tiradas das outras fontes extrinsecas basta o que fica dito no capitulo da invengao
(p. 111). Como porem os exemplos formem uma especiede
provas nao menos frequente do que im portante, faremos d
cerca de seu uso as observagoes seguintes.
H a p to x ii.
Do uso dot exemplos.

1° Primeiro que tudo hao de os exemplos ser certos e
taes que uma sa critica os nao possa por em duvida. 0 resquem a ha dc veneer? Um advogado, diz Chrysologo, nao estranlio,
nem de fora, senSo tao natural e tao de dentro, que o mesmo pai o tem
no peito. £ um advogado mudo, porem mais eloquente que Tullio nem
Demosthenes; um advogado que, sem fallar, ora ; sem arazoar, per
suade; sem allegar, convence; sem interceder, cons»gue; sem rogar,
manda; sem julgar, sentenefea e sempre absolve. E quem e , ou corao se
chama este advogado ? Amor de pai : lnlus, intus est in patris pec
tore ipse, qui intervenit, et exorat affectus» {Maria, Rosa m y s 
tica, 1 , 431.
Veja-sc mais este texto de santo Agostinho : « S i aliquando, cur non

Se nao nos convertemos agora, porque cuidamos que noshaveuios
de converter depois ?» (V, 152).

m odo ?
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peito que nos inspira a palavra de Deos exige que nos
abstenhamos de presenlar nunca ua cadeira da verdade
como certo o que e duvidoso (1).
(1) Quando os exemplos sJo tirados da Escriptura tfira tanto peso como
os textos, com a addicao de certo movimento oratorio que da mais impor
tanda ao argumento; d’cste genero e o seguinte lugar de Vieira, que tinha em vista provar q u e n d o h a h e m n e n h u m I d o i n t e i r o q u e p o s s a
e n c h e r o t o lh o s e m a i s o c o r a p a o ; argumentou oratoriamente com
exemplos sagrados dizendo : «Estendei a vista, ou o pensamento por todas as cousas do mundo, e vereis que nao acliais uma so instanda, nem
um so exemplo contrario a esta verdade. Muito estimao os homens a gentileza, muito estimao o valor, muito estimao o entendimento; mas perguntem os formosos a Absalao, os valentes a David, os entendidos a
Achitophel, que pensao pagou oprimeiro a sua gentileza, o segundo ao seu
valor, e o terceiro ao seu entendimento. Era Absalao tao galhardo mancebo que do pe ate o cabcllo da cabeca, como falla a Escriptura, nenhum
pintou a natureza mais bello. As damas lhe compravao os cabellos a peso
de ouro; c dos mesmos cabellos lhe teceo a morte o lago, com que pendurado dos ramos d’um carvalho, acabou infamemente a vida, passado
pelos peitos com trez laneas. E esta foi a pensao que pagou Absalao a
sua gentileza. Era tao valente David que, tremendo todo o exercito de
Israel a vista do gigante Golias, elle so e desarmado acceitou o desafio ,
e derrubado a seus pes com a sua propria espada lhe cortou a cabeca.
Mas foi tal a inveja e odio que desde aquella bora lhe cobrou el-rei Saul,
que mais d'uma vcz com a langa, que trazia na mao por sceptro, o quiz
pregar a uma parede. De maneira que lhe foi necessario a David homiziarte pela morte do gigante, como se matara um hrbreo, e fugir de sua vic;oria, como se fOra delicto. E esta foi a pensao que pagou David ao seu vaor. Era too entendido Achitophel, e tao prudentes e sabiosseus conselhos
(ue, por testemunho do texto sagrndo, se ouviao como oraculos do mesmo
)eos. Seguio as partes de Absalao, quando se rebellou contra seu pai,
conselhou-o como convinha, e porque o moco fatal nao quiz seguir sciSo o que ja o levava ao precipicio, foi tal a sua dcsesperacao que, atando
banda ao pescogo e a uma trave, se afogou a si mesmo. E esta foi a pen30 que pagou Achitophel ao seu entendimento. Fiai-vos la de entenditentos, fazei la caso de valentias e prezai-vos de gentilczas! T6m os
tales tao viciados e corrompidos os bens, que a gentileza e lago, o valor
elicto, e o entendimento loucura» (V, 411).
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2° Hao de ser poucos, quando fallftmos a um auditorio
pela raaior parte in telli gente e instruido; convem mais
esle genero de provas aos que comprehendem difficilmente
urn discurso seguido.
3° Hao de ser accommodados a idade, a condigao, aos
conhecimentos, aos preconceitos, e ate A fraqueza dos ouvintes. Os exemplos tirados de pessoas de nossa idade, de
nossa profissAo, de nossa terra, ou que se acharao nas
mesmas condigoes que no s, fazem-nos rauito maior irapressao, porque nos tocao de perto, e por isso mesmo nos
interessao mais vivamente.
4® Sejao os pregadores mui sobrios era contar certas
historias milagrosas tiradas do Flos sanctorum. Por mui
respeitaveis que sejao estas autoridades, ellas nao devera
nunca toraar o lugar das verdadeiras provas era que assentao as verdades da nossa santa religiao.
5° Hao de os exemplos ser trazidos naturalraente e presentados d’um raodo interessante. Coslumao, algumas vezes, os oradores encarecer o merito, a fidelidade, o discernimento do autor que contao facto; outras vezesrealgAc
a pessoa proposta como exemplo, avultao todas as cir
cumstantias que podem dar mais im portantia ao facto qui
relatao, e por isso mesmo mais forga ao que d’elle concluem. Quando o exemplo e importante e decisivo, tiraolhe vigorosamente as consequencias, estabelecendo paral
lelos, e descobrindo razoes para refutar os pretextos, etc
Quando os factos sao ponco im portantes, ou muito conbe
cidos, contentao-se os oradores com fazer-lhes uma sim
pies allusao, mormente se tem sd em vista o ornato d
discurso. Pode indicar-se como modelo d’este genero
lugar de Vieira em que elle cita o exemplo de Carlos V
que soube metier tempo entre a vida e a morte. Leia-s
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stereo xiii.
Dai figuras que servem para provar.

Posto que entre as figuras nenhuma liaja que nao sirva
para mais d’um uso no discurso, podemos comtudo notar
que umas se enderecao mais particularmente ao entendi-1
(1) «NSo vos quero allegar para isto com autoridades de Jcronymo, ou
Agostinho, oem com exemplos de Hilarioes e Pacomios, senao com o
exemplo e com a autoridade d’um homem de capa e espada, ou de espada sem capa, que i ainda mais. Eutrou um soldado veterano a Carlos
quinto, epedio-lhe licenca com um memorial, para deixarseu servico,
e se retirar das armas. Admirou-se o imperador e, parecendo-lhe que se
ria descontentamento e pouca satisfacao do tempo que bavia servido, res*
pondeo-lbe, chamando-o por seu nonie, que elle conbecia muito bem o seu
valor e o seu merecimento; que tinha muito na lembranqa as batalbas
cm que se achara, e as victorias que lbe ajudara a ganhar ; e que as mercds que lbe determinava fazer, lb’as faria logo effectivas com grandes
vantagens de poslo, de bonra, de fazenda. —Ob ! venturoso soldado com
tal palavra, e d’um principe que asabia guardar ! Mas era muito raeIbor e muito maior a sua ventura. «Sacra e Real Magestade, disse, nio
«sio essas as merces que quero, nem essas as vantagens que pretendo; o
«que so peco e desejo da grandeza de VossaMagestade i licenca para me
•retirar, porque quero metter tempo entre a morte e a vida. • E que vos
parece que faria o Cesar neste caso ? Concedeo enternecido a licenca ; retirou-se ao gabinete, tornou a ler o memorial do soldado, e despacbouse a si mesmo. • Ob! soldado mais valente, mais guerreiro, mais gene
roso , mais prudente, e mais soldado que eu! Tu ategora foste meu sol«dado, e eu teu capitSo; desde este ponto tu seras meu capitao, e en teu
•soldado : quero seguir tua bandeira.»Assim discorreo comsigo Carlos;
e assim o fez. Arrima o bastao, renuncia o imperio, despe a purpura, e,
tirando a coroa imperial da cabeca, poz a corda a todas suas victorias;
porque saber morrer 6 a maior facanba. Resolveo-se animosamente Carlos
a acabar elle primeiro a vida, antes que a morte acabasse a elle. Recolbeose, ou acolbeo-se ao convento de Juste, metteo tempo entre a vida e •
morte; e porque a primeira vez aoube morrer imperador, e eegunda mor-
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mento e servem melhor para provar; outras se ajustao
mellior com a imaginagao, e sao uteis para ennobrecer e
animar o estylo; outras emfim fallao a linguagem do coragao, e servem para commover. Porem todas sao da mais
alta im portanda na arte oratoria, e o pregador p6de tirar
d’ellas grandes vantagens para estabelecer, ornar, outornar
mais sensivel a verdade. Nao podemos pois dispensar-nos
de fallar d’algumas em particular. As que servem para
provar lem aqui o seu lugar. As que chamamos figuras
apaixonadas irao juntas aos preceitos da parte pathetica
do discurso. Finalmente, as figuras mais especialmenle pro
prias ao ornato parece-nos pertencerem ao estylo; fallaremos pois d’ellas quando tratarmos da elocucao.
Eis aqui as principaes figuras que servem para provar.
Nao nos occuparemos em definil-as, porque as suppomos
conhecidas d’aquelles para quem escrevemos.* Nossa intengao e so tornar attento o orador sagrado a um de seus
principaes recursos, e lembrar-lhe o proveito que pode
tirar de cada figura principal.
A pretermissao. Esla figura e muito vantajosa ao orador
porque lhe facilita o meio de aproveitar certas consideraqoes que nao poderia presentar como provas, e que parece abandonar, insistindo comtudo nellas, algumas vezes
cora forga. Parece usar assim de circumspecgao, e abundar
de tal modo de provas, que pode prescindir de parte d’ellas
sem prejudicar a sua causa. Serve tambem para trazer a
lembranca certas cousas que nao e necessario nem oppor
tuno referir explicitamente, e que comtudo convem nao
reo santo. O h ! generoso principe, e prudente gen erat, que soubeste seguir e aprender do teu soldado. Oh ! valente e sabio soldado, que sou
beste ensinar e vencer o maior generat ! Ambos tocarao a m o th e r a
tem p o , e por isso segurario a maior victoria, porque tizerao a seu tempo
a retirada» ( I , 1083). Vejao-se mais os de Arsenio c santo Antio (III,
187, 190).
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esquecer. Fallando o Pe Vieira da conversiio do bom ladrao, num sermfto de santo Antonio, e querendo provar,
que sua couversao fora mais facil que a dos que converter»
o santo portuguez, usou d’esta pretermissdo : «Nfio fallo
nos privileges d’aquelle grande dia, na presenca e vizinhanga do mesmo Christo visto e ouvido, na assistencia da
Virgem santissima, na sombra da cruz, na sim ilhanrado
supplicio, nos prodigios do ceo e da te rra , e na mesina
terra regada com o sangue fresco e manante das veias di
vinas, que ainda naquelle pao secco (melhor que na vara de
Arao) nao podia deixar de produzir no mesmo tempo flores
e fruclos, etc.» ( I l l , 240). Adiante se achara outra bella
pretermissao de J.-A. de Macedo.
A concessao. £ figura rnuito usada pelo orador. Muitas
vezes cede num ponlo para insistir mais fortemente noutro; outras vezes, depois de ter concedido o que se lhe
objecta, tira consequendas contrarias as que pretendia
tira r o ouvinte. «Concedo, diz Massillon, que sejao leves
os defeitos de vosso irmao; quanto mais leves sao, mais
injusto sois em os descobrir, etc.» (S era. sobre a maledi
cenda). Quaudo se poe a concessao no boca do fraco opjirim ido, tem particular forca para augmentar a compaixao para com elle, e a indignagao contra seu oppres
sor (1).1
(1) No sermSo da segunda dominga de quaresm a, usou o P° Vieira da
seguinte Concessao: «Mas conceddmos, ou finjim os, que hoove um
homem tao mimoso da fortuna que todos os bens que possue d’este mund j,
ou herdados ou adquiridos, os logrou pacificam ente, sem que a inveja
dos iguaes, nem a potencia dos maiores lhe inquietasse a posse, ou duvidasse o dom inio; que felicidade e a d'este homem ? Primeiramente com
ser fmgida e n io usada, se os bens sSo poucos nao deve de estar con
ten te; e se sao m uitos, quern duvida que ainda deseja m ais? Sendo
certo q u e, em um e outro caso, mais vem a padecer que a lograr o que
tem. M as, se por gra?a especial de Deos, t esse homem tao moderado ,
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A eorreccao. Consiste em retractar, modificar ou explicar um pensamento que se acabou de exprimir e que
poderia ter sido mal entendido. Digna de melhor fortuna,
diz Bossuet, fallando da rainha de Inglaterra, e accrescenta immediatamente um correctivo : se as fortunas da
terra fossem alguma cousa! Algumas vezes e um habil torneio do orador que finge ter omittido alguma cousa essencial, ou ter aventurado alguma proposicao, para despertar
a attengao, insistir mais fortemente e passar a alguma
cousa mais forte. Serve esta figura para a variedade, a
transigao, a gradaeao. Vieira comecou um de seus melhores
sermoes, o do peccador resoluto a nunca mais peccar, por
esta figura, dizendo : «O maior mal de todos os males,
nao digo bem , o mal que s6 e mal, e summo mal, e o peccado» (IV, 1).
A communicacao. Por esta figura parece querer o pregador approximar-se mais de seus ouvintes, renunciar a
convencel-os, para confiar-se inteiramente 4 sua boa fe e
a sua rectidao natural. Fal-os juizes do que lhes d iz , e
entrega-se 4 sua decis4o. £ um torneio oratorio summainente insinuante, pelo tom de franqueza, de abnegaeao e
confianga que encerra. 0 uso d’esta figura e tanto mais frequenle na cadeira evangelica, quanto 4 certo que nao
tendo o pregador em vista senao o bem d’aquelles a quern
falla, nao tern grande difficuldade em lhes abandonar a decisao d’uma causa que e sua d’elles. «Ah! poderieis-vos,
M. I., exclama Massillon, exhortando a seus ouvintes a
e tito scnlior de seus appetites, que com o seu pouco, ou o seu m u ito , se
dii por satisfeito; possue, e logra mais alguma cousa que o seu? Nao.
Pois esta 6 a differenca que ha entre os bens do cco e os do mundo. Os
do m undo, quando muito e por m ilagre, tanto da natureza, como da for
tu n a, logra cada um os seus; os do c6o, nao so logra cada um os seu s,
senao tam bem os dos outros. Oh ! se entendessemos bem este p onto , que
pouco caso fariamos dos bens da terra !• (V, 457).
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guard ar o jejura daquaresina, poderieis-vos, em quanto
a Igreja geme, se veste de luto, em quanto seus ministros,
vossos irmaos... tudo annuncia os penosos mysterios d’um
Deos quepadece, cercados de todo este apparato de soffrim entos, poderieis - vos entorpecer sos numa cobarde
mollezaPJ» 0 pregador leva o seu auditorio pelo coracao,
e fal-o juiz do dever cuja pratica Hie recommenda.
A occupaguo. £ de grande auxilio na eloquencia sagrada; por ella preve o orador e resolve todas as difficuldades que lhe oppoem interiormente os a quern elle prentende instruir ou convencer (1).
A subjecgdo. Esta figura, pela qual o pregador faz preguntas, e da immediatamente a resposta, e um meio muilo
efficaz para destruir todas as duvidas e refutar todos os pretextos. E uma especie de dialogo que da vida e variedade ao
discurso, e o torna interessante ao auditorio. Explicando o
Pe Vieira aquelle lugar de sao Paulo : Ut qui habent uxo
res, tanquam non habentes sint, e tc ., usou muito elegantemente d’estafigura: «Sois casado? diz o Apostolo, pois em-1
(1) Em Josd Agostinho 16-sc um bom exemplo d’esta figura. «Assim nos
condemna nossa m orte, d iz, considerada sdmente como fu tu ra ; mas eu
posso dar ainda maior foira a este argumeDto, se eu a considerar como
presente. Presente a m o rte! S im , meus irim los, presente, porque nada
mais lhe falta queser completae inteira.Isto se vai sempre effectuando de
momento em momento, aid que chegue aquelle extremo suspiro que chamilmos o fim da v id a , mas a quern eu chamaria mellior cumprimento ou
realidade da m orte. lizei-m e, que outra cousa d mais doque m orte aquella
que vos apagou o fogo da m ocidade, a flor da form osura, a vivacidade
da imaginacSo, as gramas do espirito, a inteireza das sensa^oes ? Dizei-me,
que outra cousa d mais do que dilatada m o rte, isto que vai roendo e li
mando surdamente os orgaos m ateriaes, q u e , como in stru m e n ts de
vossa alm a , com seu proprio enfraquecimento embotao a energia de suas
faculdades ? Que outra cousa e mais do que a m orte, que cam inha, isto
que vos faz tarda a memoria, obtuso o engenho, pergui^osa e irresoluta
a vontade ? AhJ quanta parte de nos mesmos se tornou ja a csta hora
prdsa e despojo da morte ! » (S erm d o de q u a r ta fe ir a de c in t a . p. 20)

www.obrascatolicas.com

216

MANUAL DR ELOQUENT. IA SAGRADA.

prejjai todo o vosso cuidado em Deos, como se o nao foreis.
Tendes accasides de tristeza ? pois chorai, como senao chorareis. Nao sao lap,rimas de tristeza, senao de gostoPpois
alegrai-vos, como se nao vos alegrareis. Comprastes o que
havieis mister ou desejaveis ? pois possui-o, como se o nao
possuireis. Finalmente, nsais de alguraa outra cousa d’este
m u n d o ?pois usai d’ella, como se nao usareis» (V, 3).
Fallando do amor da Magdelena usou tarabem d’outra
erigenhosa subjeccao.« Mas que teve de grande este amor ?
Lagrim as, e d’uma raulher ? Muitas chorao, e facilmente.
Quebrar o alabastro ? Os marmores se quebrao por si mesmos, na morte de Christo. 0 preco do unguento ? So na avareza de Judas foi grande preco. Enxugar os pes do Senhor
com os cabellos ? Mais faria se os cortara. Onde esta logo
a grandeza d’aquelle acto ? Onde esta o muito d’aquelle
dilexit multum ? Sao Pedro Chrysologo o observou agudamente em duas palavras do texto, stans retro. Tudo o que
Magdalena fazia nao era aos olhos, senfto as espaldasde
C hristo, retro; e neste modo de servir consistio omuito
do am ar»(V II, ld l).
A induccuo. Entendemos aqui particularmente por inducgao, aquella argumentagao que, por um modo engenhoso
e indirecto, traz o ouvinte da verdade que elie admitte a
couvicgao da que elle nao admitte. E necessario, primeiramenle, toruar incontestavel o primeiro ponlo da comparagao , ou , o que e melhor, escolhel-o tal que nao precise
de p ro v a; em segundo lugar, ha de a similhanga ser perfeita e evideute; emfim, quando propozermos o primeiro
ponto, liavemos de esconder quanto ser possa o nosso
intento. Esta figura e muito favoravel a eloquencia sagrada.
A supposicao. Consiste em suppor uma cousa possivel
ou impossivel, da qual se lirao consequencias. Esta figura
e mui familiar aos oradores, e para elles um poderoso meio
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de convicQiio. Usou d’ella inui eloquentemente o I>c Vieira,
no sermao contra as armas de Hollanda : «Finjamos p o is,
dissc, (o que ate fingido e imaginado faz horror) finjamos
que vem a Bahia e o resto do Brazil a maos dos Hollandezes; qne e o que ha de succeder em tal caso ? Entrarao
por csta cidadc com furia de vencedores, etc.» ( i l l , 486).
S E C fiO X IT .

Das digressoes.

Grande cuidado ha de ter o pregador, no desenvolvimento das provas, de nao se affastar rnuito do ponto prin
cipal de seu assumpto, e de nao cortar o fio do discurso
com certas consideracoes que a elle se nao referem. Porem
aigumas raras disgressoes, trazidas a proposito e postas em
seu lugar, podem fiizer muito bom effeito. Alliviao e recreao o animo dos ouvintes, desviando-os por um instante
da estrada, para offerecer a sua curiosidade um novo ob
jecto. Servem muitas vezes de apoio aos lugares do dis
curso em que se poem, e facilitao ao orador o meio de tocar certas cousas que importao aos ouvintes ou ao discurso.
Servc-se d’ellas, ja para tratar de passagem um ponto de
moral util, que nao e o objecto principal do discurso, mas
com o qual tem algum relaeao affastada (1); ja para vol
ti) l’rdgando o I>c Vieira contra a fe m orta , e querendo reprehender
o luxo que via nas Igrejas de Lisboa, fez uma engenhosa digressJo,
suppondo que lhe objectavSo o quanto se gastava no culto divino como
prova de ((, p ra tic a, e por meio d’uma elegante apostrophe voltou ao as
sumpto. «Dir-me-ha portm , em contrario, a nossa corte, que se em aigu
mas casas particulares esta a le tao m orta e tso corrupta, que nas casas
de Deos esta mais viva e mais inteira que em nenhuma parte do mundo.
Assim se ve e dem ostra em todos os templos de Lisdoa, a qual muito a
boca cheia pode dizer ao mesmo mundo : Ego ostendam tibi ex operi
bus fidem meam. Eu tenho visto a maior parte da chrislandade da Eu
ropa , e em nenhuma, entraudo lambem nesta conta a mesma Horna, esta
19
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tar a uma verclade mais im portante, tie que se nao pode
fazer coustantemente o assumpto d’um discurso, e que lodavia convent trazer a miudo a lembranga, e reuovar as
impressoes que ella fizera nos animos.
Quando estu proxima uma festa solemne , quando uma
calamidade publica afflige o povo, quando nelle reina al
gum vicio conhecido, etc., podera com muito acerto o pa
rocho fazer uma digressao vigorosa e curta neste terreno,
para voltar logo ao seu assumpto.
Para que a digressao seja boa, ha de ser necessaria, ou,
quando menos, muito util. Deve ter alguma relagao com o
assumpto; e posto que parega affastar-se d’elle, nao ha de
sair inteiramente de seu contorno. Ha de o orador buscar
modo de a tornar interessante e capaz de fazer viva impressao nos ouvintes.
o culto divino exterior tao subido de p onto, e cada dia mais. Seria lastim a grande ver aqui desfazer e arruinar nos mesmos templos as fabricas
antigas de tanta formosura e preco, se depois sc nao vissem as mesmas
ruinas gloriosamcnte rcsuscitadas com tanto maiores riqnezas da m ate
ria c tanto maiores primores da arte. Em nenhuma parte do mundo 6
tan ta a cubica de adquirir, como em Lisboa a am bicio de gastar por
Deos. Que Igreja ha nesta multidao de tantas, em um dia de festa, que
se nao parega com a que vio descer do ceo sao JoSo : Tanquam spon
sam ornatam viro suo ? O ouro e os brocados de que se vestem as
paredes , sao objecto vulgar da vista; a harmonia dos coros, suspensao
c elevacao dos ouvidos; o am bar, o alm iscar e as outras especies aroma
ticas que vaporSO nas ca<;oulas, at6 pelas ruas recendem muito ao lo n g e,
e convocao pelo olfato o concurso. £ isto terra ou ceo? Ceo 6 , mas com
m uila m istura de terra. 1’orque no meio d ’esse culto celestial, exterior
e scnsivel, o desfazem e contradizem tarnbem sensivelmente nSo so as
m uitas offensas que fora dos templos se com m ettem , mas as publicas ir
reverentias com que dentro nelies se perde o respeito a fe e ao mesmo
Deos. Queres que te diga, Lisboa m in h a, sem lisonja, uma verdade muito
siucera, e que te dcscubra um engano, de que a tua piedade m uito se
gloria ? Esta tua fe ISO lib e ra l, tao ric a , tao enfeitada, e tao cheirosa,
nao e fe v iv a ; pois que e ? £ ftS m o rla , mas cmbalsamada.
oPassemos ao lerceiro e ultimo argum ento...» (XI, 461).
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xv.

Da refutapao.

No discurso cujo objecto e convencer, consiste a refuta
tio em destruir os erros oppostos a verdade que se pro
tende provar ou As consequencias que d’ella se querem
deduzir. Na eloquenda sagrada nao forma uma parte dis
tincta como no foro ou na tribuna; nao ha advogado da
parte contraria, cujo arrazoado seja necessario prevenir e
rebater; so tem o orador a refutar as objegedes que se
formao no animo dos ouvintes a medida que vai estabelecendo verdades ou lirando-lhes as consequencias.
Desde logo se fica entendendo, que a refutacao ha de geralmente caminhar com a argum entatio, e a medida que se
vao expondo as provas, se ha de prever tudo que o ouvinte
pode razoavelmente objectar-lhes, indo ao mesmo tempo
destruindo suas duvidas e desatando suas difflculdades. fi
como um complemento de cada prova.
A refutagAo e talvez o que ha mais difficultoso num dis
curso. Exige, com a penetracSo e o discernimento, um
certo habito da controversia, um grande conhecimento do
coracao hum ano, bem como dos preconceitos e maos usos
proprios dos lugares, do tempo, das pessoas; finalmente,
pede certa reserva eomedida, e certo ar urbano e attencioso, com que se combate sem irritar, se vence sem humilhar, se domina sem causar azedume a seu adversario.
Applique-se o pregador a descobrir e por em evidencia
todas as difflculdades que elle lhe oppoe, as queixas que
forma, os subterfugios que procura para esquivar-se. Mas
e necessaria uma grande dexteridade, ja para bem prcsentar, ja para bem resolver a objeccao.
Tenlia tambem cuidado de produzir a objectio em toda
sua forca e tal qual a forma o ouvinte interiormcnte, de
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maneira quo lhe parega que o pregador esta lendo eni seu
coragao (1). Evite com cuidado todo motejo ou insulto
fraqueza de suas razoes, assim como, depois de o ter obrigado a depor as arm as, nao se lembre de o humilhar com
certo ar de jactanda ou de triumpho.
Posto que a resposta haja de ser dada com comedimento
c discrigao, ba de ser categorica e decisiva, quando menos
para um homem razoavel. Se o pregador se nao achasse
com forgas e conhecimentos bastantes para dar uma res
posta cabal, e so respondesse vaga e fracamente, melhor
serla que supprimisse inteiramente a objecgao. Difficuldades
ha que nao convem atacar de frente, e que e melhor rebater d’um modo indirecto, e sent parecer ter essa intcngao.
Eis aqui os differentes methodos de que poderemos servir-nos para refutar uma objecgao.
1° Saibamos primeiramente d’onde vem a objecgao : e
d’um mao principio ou da ma consequencia d’um bom
principio ? Este ultimo caso 6 o mais commum e o mais
yantajoso para o orador. 0 mais commum, porque a maior
parte dos erros e preconceitos sao falsas applicagoes de
bons principios. Assim, por exemplo, um duellista preten
der;! justiflcar seu crime por este principio, que um Christao deve ter cuidado de sua honra e reputagao. Curam
habe de bono nomine (Eccl., 4 1 ,1 5 ). £ 0 mais vantajoso
para 0 pregador, porque pode conceder alguma cousa a
seu adversario; faz-lhe de algum modo justiga; se erra,
d somente na applicagao d’um principio verdadeiro e indubitavel.
2° Algumas vezes combate-se 0 principio e logo a con
sequencia. Refutado 0 principio, accrescentamos: porem (I)
(I) Veja-se a objecoSo amplificada e respomlida por Vieira sobre 0
amor dos inimigos (XI, 99).
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supponliamos que elle e verdadeiro, nada podeis d’ahi concluir a rosso favor; o u : concedo-vos por um momento; ou,
suppondo que o principio d’onde partis scja bem fundado,
nada podeis concluir d’elle a vosso favor; porem esse prin
cipio que invocais nao existe, ou e falso, etc. O que faz
dobrada re fu tactio d’urn mesmo erro, a qual encerra urna
bella gradacao.
3° Ganlia muito a nossa causa quando das mesmas razoes que attribuimos ao auditorio tiramos argumentos
para o confundir. Ja demos um exemplo no art i go da concessao. Algum as vezes propoe o orador uma objeccao que
elle concede inleiramente para ter occasiao de insistir mais
fortemente num ponto, numa consequencia que parece offerecer mais difficuldade. Assim, por exemplo, depois de
ter mostrado o perigo das riquezas, suppora o prdgador
que lhe fazem esta objecgiio : Porem, se isso 6 assim, mui
difficultoso 6 que se salve um rico. Conceded» a objeccao
inteira, e insistird nesta verdade, allegando a palavra do
Salvador: Ya> vobis divitibus 1 facilius est camelum p er
foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum
caelorum (Matii., 19,24). Depois de ter por este modo lan-

gado um santo terror no coragao do rico, bom serii consolal-o e dar-lhe animo, citando as palavras de Jesu-Christo
que completao o texto do Evangelho : Apud homines hoc
impossibile est; apud Deum autem omnia possibilia sunt.
4° Examine o pregador se a objeccao vem d’um erro do
entendimento, ou de vicio do coragao. No primeiro caso
basta allumi;il-o, esclarecel-o; no segundo, sera mister
empregar uma viva argumentagao, o pathetico, as figuras
vehementes. S6 as grandes verdades, as que fallao ao homem de seus novissimos e que podem acalmar o susurro
das paixbes.
As figuras que servem para provar, servem igualmente
para refutar. Reunir e enumerar as objecgoes, respon-
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dendo-lhes vivamente a medida que se v5o propondo, produz sempre um excellente effeito : «Queixais-vos, diz o
Pe Neuville no sermao de todos os santos, do imperio e
da tyrannia de vossas paixoes; porem a Igreja mostra-vos
um P aulo..,, um Jeronym o...; dais por desculpa a corrupcao do seculo, em que vos prendem as obrigacoes de
vosso estado; porem a Igreja mostra-vos homens que, no
clima infestado do seculo, poderao conservar intacta a flor
da innocencia, tao delicadae tao fragil, etc. etc.»

CAPITULO IX.
P a r t e p a th e t i c a d o d is c u r s o .

Illustrados os animos pela instrucciio; convencidos pelos
argum entos; resta commovel-os pelos affectos, o que e o
mais importante e difficultoso, e o que suppoe no orador
dous grandes dons da natureza e da g rag a: uma alma sensivel e uma verdadeira piedade.
S E C 9 & 0 1.
N c c c s s id a d e d o s m o v im e n to s a p a ix o n a d o i,

A paixao 6 um movimento d’alma que nos commove a
vista d’um objecto real ou imaginario, nos inclina para elle
ou d’elle nos affasta. Toda a paix3o da a alma um impulso,
imprime-lhe um movimento para a approximar do que a
attrahe, e affastal-a do que a desgosta. Dadas as paixoes ao
homem desde sua formacao, erao destinadas a ajudal-o a
buscar 0 bem e a fugir 0 mal. Porem, havendo-se elle rebellado contra seu creador, rebellarao-se tambem ellas con
tra sua razao, a quem erao sujeitas, sacudirao seu jugo, e
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tomarao sobre elle tal predominio quo, quasi sempre, fecha
os ouvidos aos dictames da razao, e se deixa seduzir pela
voz perfida das paixoes que o captivao e arrastao. «Amor
c odio, diz o Pe Vieira, sao os dous mais poderosos affectos,
e os dous mais perigosos da vontade humana. Tao pode
rosos, que, se a vontade os vence, e senliora; tao perigosos
que, se elles vencem a vontade, e escrava. 0 amor tem por
objecto o bem, para o abracar; o odio tem por objecto o
m al, para o fugir; e este e o poder universal que se estende sem limite a quanto tem o mundo. Mas como o mal
muitas vezes anda bem trajado, e o bem pelo contrario mal
vestido, d’aqui vem que, enganada a vontade com as appa
rendas , facilmente ama o mal como se fora bem , e aborrece o bem como se fora m al; e aqui esta o perigo.»
(IV, 76).
Exercendo pois as paixoes um tao grande imperio sobre
a vontade humana, o orador que d’ellas nao curasse despresaria um dos mais poderosos meios de persuasao. Advirta bem o pregador, que todos os desconcertos do mundo,
todos os vicios, todos os defeitos que elle pretende reformar em seus ouvintes, tem por causa unica os movimentos desordenados do coragao. Ate a incredulidade e
quasi sempre o fructo das paixoes tumultuosas; se o pre
gador conseguir Ubertar o incredulo de sua vergonhosa e
funesta escravidao, curard seu espirito ao mesmo passo
que socegard seu coragao. 0 melhor pregador sera pois
aquelle que melhor souber excitar os bons affectos e com
elles rebater as paixoes desordenadas. Affectus pravi,
velut clavus clavo, contrariis affectibus pellendi sunt,

diz Granada.
Acontece muitas vezes que o pregador conseguio instruir a seus ouvintes, convencel-os de seus deveres, comtudo hesitao ainda, e nao se rendem a suas razoes; e porque? porque a paixao resiste interiorm ente, a vontade
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ainda nao se rendeo; nao era o entendimento jque estava
enferm o, mas o coragao que adoecia de paixao; e nelle
nada podem nem provas, nem argumentos. Esses sentimentos que o possuem, essas propensoes que o inclinao,
essas paixoes que o enleiao e arrastao, eis os verdadeiros
inimigos que e necessario com bater; e como ? excitando
cm seu coragao movimentos contrarios, trazendo a vontade
ao caminho d’onde se tinha extraviado, e servindo-nos,
para salvar o homem, dos mesmos meios que servirao para
o perder, d’esses meios por certo mui poderosos em seu
coragao, como o proviio seus proprios desvarios.
Urn raciocinio solido e luminoso podera muito bem abalar
o ouvinte, allumiar-lhe o entendimento; porem commovel-o, e decidll-o efficazmente a mudar de vida, a quebrar
o idolo de suas paixoes, esse 6 o effeito dos movimentos pa
theticos habilmente manejados. D’aqui veio esta maxima :
« Quem mais commove melhor prgga.»
Sao Francisco de Sales, F6nelon, Granada, santo Affonso de Ligorio, o Pe R apin, e todos os bons rhetoricos
ensinao esta verdade essencial, que por ser muito evidcnte
nao ha mister provas.
Entrando na especificagao d’este poderoso meio de persuasao, seguiremos pouco mais ou menos a mesma marcha
que seguimos nos outros, fallaremos p o is: da escolha dos
sentimentos, do lugar que hao de occupar no discurso, da
ordem em que se hao de dispor, do emprego que d’elles se
ha de fazer, do modo como se hao de refutar.
Hi rg vo ii.
Escolha dos sentimentos.

Para fazer uma escolha acertada dos sentimentos que
nos propomos excitar nos ouvintes, para lhes ganhar a von
tade , havemos de considerar as seguintes cousas.
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1° Com quanto tenhao todos os homens no fundo de seus
coragoes o germen de todas as paixoes, poisque sem ellas
nao seria nelles completa a natureza humana, este germen
nao se acha comtudo igualmente desenvolvido em todos os
individuos; e o que num e fraco, e justamente o que do
mina noutro. Trahit sua quemque voluptas. Cada um tem
seu fraco para onde pende, ou sua paixao que o domina e
arrasta. Pode isto provir de differentes causas: da compleigao, da idade, da condicao, da educacao, dos habitos ou
costumes.
A compleicao. Urna pessoa sanguinea e sensivel e
tern a; um temperamento bilioso agasta-se, irrita-se, encoleriza-se facilmente; o fleugmatico e frio , indifferente,
nao tem fogo nem vigor, fallece de animo para emprcliender grandes feitos; o melancolico gosta de ideas tristes
e nutre-se de lagrimas.
A idade. O mancebo e ardente, fogoso, sensivel ao brio,
avido de prazer, indifferente aos bens da fortuna; apenas
entra na idade viril deixa-se dominar do interesse e da am
bigito, tudo calcula, tudo pesa; quando vai caindo na idade,
a larga experientia o faz prudente, e precatado; com a
velhice torna-se desconflado, e o sobejo gozo dos bens do
mundo a elles fortemente o prende.
A condicito, ou graduagdo social. As classes elcvadas
sito mais sensiveis a honra, ao brio; as inferiores, ao lu
cro, ao interesse.
A educacao os habitos, os costumes. O homem bem educado, de costumes brandos, e naturalmente docil e ameno,
deixa-se facilmente levar de conselhos amigos, de maneiras
insinuantes e carinhosas; homens ha tao degenerados,
em cujo coragao se apagarao por tal modo os sentimenlos
nobres e generosos que nelles so domina o mais grosseiro
c vulgar egoismo.
2” Ate para excitar as paixoes 6 mister attendor ao grao
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de intelligencia dos ouvintes. Quando o sentimenlo obra,
nao e d’um modo tao cego que nao seja ao mesmo tempo
logico, e nSo encerre um raciocinio cuja base e uma vcrdade, ou um erro que torna apparendas da verdade. A intelligencia desperta o sentimento; ou : Quern nao conliece
nao deseja : Ignoti nulla cupido. Descobrimos um ob
jecto ; demoramo-nos nelle pela reflexao; comprehendemo-lo, appreciSmo-lo, e d’ahi o amor ou o odio, o desejo
ou a aversao, etc. Se pois num sermao nem todos sao commovidos do mesmo modo, nao se ha de attribuir isto s6
ao maior ou menor grdo de sensibilidade dos ouvintes
senao tambem a sua intelligencia mais ou menos desenvolvida, a qual, nao comprehendendo igualmente bem as
verdades em toda sua forca, as nao presenta com a mesma
energia d sensibilidade. P6de tambem isto succeder pela
razao de que tendo sido as mesmas verdades, os mesmos
motivos, os mesmos objectos muitas vezes offerecidos a
sensibilidade, esta se acostumou a elles e nao lhes acha
nada que possa interessdl-a ou connnovel-a.
3° Recorre a eloquencia sagrada As paixoes a que d accessivel o coracao humano, com tanta mais confianga,
quanto sao mais poderosos os m eios, e mais insinuantes
os motivos com que ella inspira ao homem os altos interesses que neste mundo o dominao. Em quanto porem a
escolha que d’ellas ha de fazer, e ao andamento que ha de
seguir excitando-as, uma e outra cousa acha ella expressadas nessa progressao desentimentos interiores, pelos
quaes, segundo o santo concilio Tridentino, como por outros tantos degrdos, sobe ohomem a justificagao. Oprimeiro
degrao e a fe. Antes de fallar ao coragao e de ali despertar o sentimento, e mister esclarecer o espirito com o
lume da fe ; este 6 o fundamento, esta a base indispensavel .
de todo o edificio. E tambem de que se ha de occupar o
pregador, primeiro que tudo; avivar a fti pela instruegao e
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pelo ratiocinio. Allumiado o entendiraento pela fe, disponi
o coragao a sensibilidade, e o abrira aos sentimentos dc
temor, de esperanga e de amor.
O temor. Eis um sentimento que exerce no homcm
grandissimo imperio, porque se funda no que nelle ha
mais forte, o amor da felicidade. Assim e elle, quando tem
a Deos por objecto, o comego de toda sabcdoria, o prin
cipio de toda perfeigao. Que nao produz pois no mundo
este salutifero temor ? Quern tem mao no homem no mo
mento em q ue, por uma acgao d’elle s6 conhecida, pode
satisfazer criminosos desejos, sernio o pensamento que
Deos o v e e o temor de seus castigos ? Para arrancar aos
tyrannicos habitos a maior parte dos homens, e lhes fazcr
quebrar as pesadas cadeias de vergonhosos vicios, que pen
samento havera mais poderoso que o do inferno ? Nao hesitara pois o pregador em excitar este sentimento, bem cemo
o dos outros novissimos do hom em , como um meio salu
tifero para commover os coragoes c os trazer ao caminho
da salvagao.
A esperanga. Nao se ha de todavia demorar muito o
pregador neste sentimento penoso, antes fara subir os co
ragoes ja commovidos ao segundo degrao, a esperanga,
sentimento mais nobre e elevado, que nos dilata o co
ragao e eleva nossa alma para Deos. Nao pode fazer maior
servigo ao triste mortal do que inspirar-lhe o doce senti
mento da confianga na infinita misericordia de Deos, que
lhe preparou t;to magnificas recompensas, e lhe offerece,
com o perdao de todas suas offensas, as gragas necessarias
para chegar ao ditoso termo de sua peregrinagao n’este
valle de lagrimas. O que perde o peccador i antes a desesperagao do que a presumpgao. Appliquem-se pois os pregadores a levantar-lhe o animo; dilatem-llie o coragao,
nao cancem de lhe mostrar a possibilidade de se converter
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a Deos, a grandeza das misericordias do Senhor, a facilidade da conversao para quem quer sinceramente converter-se. Obrem do mesmo modo pelo que pertence a observancia dos mandamentos mais difficultosos. Nao cessem
de proclamar a efficacia da graga, o poder da oragiio, o
merito das boas obras e os effeitos admiraveis da confianga em Deos. Quando tiverem declamado contra os desconcertos dos homens, quando lhes tiverem inspirado um
vivo temor dos juizos de Deos, dos castigos da outra v id a,
busquem inspirar animo a seus ouvintes, presentandolhes alguma consideracao consoladora, que suavize um
sacrificio que o temor so nao poderia alcangar. Que meio
mais efticaz para enxugar as lagrimas dos que cliorao, mitigar as penas dos que soffrem, e suavizar os males que
amargurao nossa triste vida, do que a esperanga Christa ?
0 amor. A esperanga e de ordinario o caminho que conduz ao amor. Ella faz-nos amar a Deos, por ser o soberano bem de nossas almas; e bem depressa a graga,
perfazendo em nos a sua obra e japurando cada vez mais
nossos sentimentos, nos faz subir ao mais sublime, ao mais
puro, ao mais delicioso de todos os sentimentos, o do amor
de Deos, por ser elle quem e, summamente perfeito e dignis
simo de ser amado. Para este fim, tao nobre e tilo elevado,
6 que o pregador ha de esforgar-se por dirigir aquelles
cuja instrucgao lhe esta confiada; para este termo deve
continuamente tender, porque elle e a plenitude da le i:
Plenitudo legis est dilectio. Amai a Deos sobre todas as
cousas, e ao proximo como a vos mesmo por amor de Deos,
eis o que deve incessantemente repetir; eis a chamma de
caridade com que deve abrazar todos os coragoes.
Estes trez sentimentos de temor, esperanga e amor que
elevao o homem at6 a mais intima uniao com Deos, encerrao e suppoem uni grande numero d’outros sentimentos,

www.obrascatolicas.com

229

MANUAL DE ELOQUENCIA SAGRADA.

como sao o odio do vicio, o desejo dos bens celesliaes, o
desapego dos bens do mundo, a compaixao para com os
desvalidos, a dor de peccados, o proposito de emenda, etc.
Presuppostas todas estas cousas, que sentimento preferiremos-nos excitar no coragao de nossos ouvintes ? £ evidente que esta escolha ha de depender de varias circum
standas. Tudo o que se pode dizer e que se lulo de ponderar
estas duas cousas : 1 ° Que auditorio tenho eu diante dos
olhos ? qual e seu gosto, quaes suas inclinagoes, seusinteresses, suas affeigoes, seus vicios dominantes, qual o
grao de virtude em que se acha ? « Descobrir os mais secretos
pensamentos de meus ouvintes, diz o orador romano, e
todo meu empenho.» Ut odores quid sentiant, quid exis
timent, quid velint, porque, accrescenta-elle, facilius
est commotum incitare quam commovere languentem.

Para instruir, vai-se do conhecido ao desconhecido;
para convencer, do certo ao incerto; para commover,
segue-se um methodo quasi analogo, examina-se qual e a
corda mais sensivel da alma, qual a parte que se deixa
mais facilmente commover; depois, desprezando tudo o
mais, applicamo-nos a fazer vibrar essa corda mais sen
sivel , a commover essa parte mais delicada. Abstenhao-se
portanto os pregadores de querer excitar emogoes a que
nao sao accessiveis seus ouvintes, ja por causa de sua complicagao, ja por suaidade, ou porqualquer outra circum
standa.
2° Vejao os pregadores de que sentimentos d susceptivel
a materia que tratao; seria ridiculo recorrer as paixoes
vehementes num assumpto pacato, ou de pouca monta.
Vejao-se no fim da secg. IV as observagoes de Blair, p. 233.

20
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SliCf iO H I.
Lugar e ordem dos movimenlos oratorios.

E importantissimo collocar bem os movimentos orato
rios ; nao se ha de buscar commover os ouvintes muito de
p ressa, antes de os haver preparado, nera prolongar muito
o movimento apaixonado. Desconfia-se de ordinario do
pregador que se annuncia, desde o principio, como que
rendo arrastar-nos por uma forga tao cega como a das
paixoes. Quasi se ere que nao se enderega a nosso entendimento por falta de boas razoes. Pelo contrario, quando
elle comega por nos instruir e nos provar a verdade, logo
que julgamos sua proposigao bem comprovada e digna de
nosso assentimento, rendemo-uos de bom grado a todos os
movimentos que elle quizer imprimir em nossa alma.
0 lugar natural dos movimentos oratorios e no fim de
cada parte do discurso e das subdivisoes. Hao de se tirar
vigorosamente as consequencias das provas fortes, e ainda
mais das fortissimas, mudando uma simples conclusao em
movimento, ou presentando algumas das pFOvas com calor
e sentimento. Convencido uma vez o entendimento, cede
facilmente a vontade, e de bom grado obedece ao movi
mento que se lhe imprime.
Em quanto a ordem em que se hao de dispor os movi
mentos patheticos eis aqui tudo que se pode aconselhar
aos pregadores. Quando quizerem inclinar a vontade por
meio de varias paixoes, comecem por aquella de que dependem as outras, e acabem pela que mais infallivelmente
a pode levar apos de si. Exemplo : quereis determinar o
christao a evitar o peccado : 1° sentimento que deve
apartar d’elle, o amor de Decs offendido pelo peccado;
2° sentimento, o temor do inferno em que o peccado precipita o homem. 0 segundo sentimento t evidentemenle
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mais forte que o prim eiro; por este se ha de pois acabar.
Outro exemplo : Quereis ainda inspirar horror ao peccado:
1° sentimento, o amor de vossa felicidade, porque o pec
cado vos priva do c6o; 2° sentimento, o temor do inferno
em que soffrerfiis horriveis tormentos. Bern se ve que o pri
meiro sentimento encerra o segundo, o qual d’elle de
pende, por isso se comegard por aquelle.
Se o pregador quizer excitar a mesma paixao por diffe
rentes consideragoes, ha de gradual-as de modo que a
impressao seja cada vez mais forte. Ha ordinariamente
uina paixao, ou uma ordem de paixoes que domina no as
sumpto; langai uma primeira faisca no exordio; soprai a
chamma na conflrmagdo, de modo que va sempre crescendo
ate levantar, na peroragao, labaredas de fogo que abrazcm
os peitos.
Tenhao cuidado os pregadores, quando estabelecerem as
divisoes e subdivisoes de sens serm oes, de por em ultimo
lugar os pontos que mais se prestao ao sentimento.
N E C C lO I V .

Emprego dos sentimentos. — Refutapdo. — Observapoes
de Blair.

Quando o pregador tiver feito escolha do sentimento por
meio do qual se propoe obrar sobre as vontades, examine
quaes sao as consideragoes mais proprias para o fazer
nascer. Estas consideragoes hao de ser ponderosas e entrar
nos interesses dos ouvintes. Estes interesses dividem-se
em duas ordens; interesses da ordem sobrenatural, o ceo,
a graga, etc.; interesses da ordem tem poral, os bens da
fortuna, a honra, a saude, etc. Com serem o paraiso, o
inferno e a eternidade os grandes interesses que devem
agilar as alm as, e por meio dos quaes se obtem ordinaria
mente tudo que de outro modo se nao pode alcangar, mio
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fazem lodavia sempre a impressao que deveriao fazer, porqae os christaos se obstinao em nao os considerar senao
como mui distantes. Sera pois muitas vezes util recorrer as
consideragoes que se referem a interesses mais imme
diatos , de certo modo mais proximos. 0 que e dado ao
vicio sera algumas vezes menos sensivel aos motivos sobrenaturaes que a perda da saude, da honra, da vida, que
sera a consequenda necessaria de seus desconcertos. Um
poderoso motivo para conter um mancebo que pensa em
casar-se, e fazer-lhe considerar como devendo ser a recompensa de seu bom comportamento uma bengao parti
cular do ceo sobre sua casa e familia.
Escolliao pois os pregadores as consideragoes que Hies
parecerem mais ponderosas e acertadas; mas, antes de as
presentarem aos ouvintes, penetrem-se elles mesmos dos
sentimentos que nelles querem despertar. Nunca conseguira o orador excitar em seu auditorio sentimentos de que
nao esteja vivamente penetrado. A paixao tern uma linguagem propria que se nao pode arrem edar; e seria grande
desproposito querer o pregador commover os ouvintes
ficando elle tranquillo e indifferente. Nisto se ha de esm erar o orador sagrado; porque deve olhar seus ouvintes
como lllhos espirituaes; todos seus interesses sao tambem
os d’elle; toma parte em seus perigos, em seus temores,
em suas esperangas, e quando falla directamente aos peccadores, nao e para admirar que se confunda com elles,
com elles chore suas culpas, e com elles implore a miseri
cordia divina. Penetre-se pois vivamente o pregador, pela
reflexao e meditagao, do sentimento que pretende inspirar
a seus ouvintes, e quando estiver bem penetrado e commovido, facilmente lhes tocara o coragao e os trara ao caminho da virtude.
Diremos algumas palavras sobre a refutagao das paixoes,
isio e, os meios de rebater e destruir as paixoes que nos
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sao contrarias na alma clos ouvintes. 0 primor da arte e
servirmo-nos da mesma paixao que affiista os peccadores
da virtude para os trazer a ella. E o methodo mais seguro.
Ignorais muitas vezes a que paixoes sao mais accessiveis
vossos ouvintes; porem logo que conlieceis a causa de seu
erro, sabeis qual e a paixao que nelles tem mais predominio, e podeis servir-vos d’ella com fruclo para os salvar.
Sabeis que a vergonha 6 quem lhes fecha a boca no tri
bunal da penitencia; alii mesmo tendes o meio de os fazer
triumphar d’este obstaculo, pondo-lhes diante dos olhos a
assemblea universal do genero humano no juizo final, e
fazendo-lhes comprehender quanto mais terrivel sera entao
a ignominia que os opprimira se n;Io vencerem a funesta
vergonha que hoje lhes prende a lingua.
Concluiremos com algumas observaQoes de Blair, que
p6dem olhar-se como outras tantas regras que resumem
tudo o que dizem as melhores rhetoricas acerca dos movimentos oratorios.
1” Nem todos os assumptos admittem a mc{ao dos af
fectos; alguns ha de t;lo pouca monta ou de tal natureza,
que o empenhar-se em inflammar os ouvintes, so serviria
para fazer o orador ridiculo.
2 a No caso de que o assumpto permitta excitar as paixoes,
nao se ha de fazer isto em capitulo separado, e como dizendo ao auditorio que se prepare, senao onde o exigem
os factos mesmos de que se tra ta , dissimulando sempre o
artificio, e fazendo-o de maneira que os ouvintes se achem
commovidos, antes de que possao suspeitar que se intentava commovel-os; porque se chegao a entendel-o, nao se
conseguira certamente. 0 fim de cada parte do discurso e
a peroragao sao os lugares mais proprios para excitar as
paixoes.
3" Nao se h5o de excitar as paixoes senao sobre cousas
conhecidas de si mesraas, ou confirmadas ja com provas; e
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se alguma d’estas se introduz, ha de encerrar-se numa s6
proposicao que leve comsigo o principio em que se funda.
4a A passagem em que se intentar mover alguma paixao,
mio se ha de interromper com cousas ou pensamentos estranhos ao objecto da paixao que se quer avivar, porque
isto , distrahindo a attencao dos ouvintes, impedira lograr
o effeito que se deseja. Nao ha cousa mais capaz de sus
pender o movimento rapido da vontade para um objecto,
que o presentar-lhe no caminho, por assim dizer, outros
com que possa distrair-se ou entreter-se.
5“ Tampouco »e ha de prolongar muito uma passagem
pathetica, porque sendo de curta duragao os fogosos movimentos do coragao, estara jd frio o ouvinte quando o
orador o suppoe ainda inflammado.
6“ e ultima. 0 grande preceito de Horacio : Si vis me
flere dolendum est primum ipsi tibi. Isto quer dizer, que
para communicar fogo aos que o ouvem ha de ter o orador
ardendo seu coragao, porque de outra maneira, suas appa
rentes labaredas so merecerao o desprezo e a zombaria dos
que o ouvem.
SEC £X O V.

Das figuras proprias para mover os affectos.

As figuras apaixonadas sao um dos principaes meios
para exprimir o sentimento no discurso, e excital-o nos ou
vintes. Eis aqui as que importa conhecer.
A exclamacao. E como um impulso d’alma, causado
pelo desejo, a saudade, a sorpresa, a dor, a indignagao,
e como o desafogo ou o ultimo esforgo d’uma paixao forte.
Uma serie de exclamagoes forma algumas vezes um bello
movimento, uma formosa amplificagao apaixonada. Evitemse porem com cuidado essas exclamagoes forgadas, que nSo
vem a proposito e nflo saem do fundo das cousas; nada ha
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mais semsabor, nem mais insupportavel. Tendo o Pc Vieira
referido o exemplo de Carlos V, recolhido ao convento de
Juste, para metter tempo entre a vida e a morte, terminou
com estas exclamagoes: «Oh generoso principe e prudente
general, que soubeste seguir e aprender doteu soldado! Oh
valente e sabio soldado, que soubeste ensiuar e veneer o
maior general!» (I, 1086). E fallando de santa Catharina,
que vencera cincoenta philosophos, disse : «Oh victoria da
fe a mais illustre e ostentosa, que antes nem depois celebrarao os seculos da Christandade 1 Oh triumpho de Catha
rina, ntlo com duas palmas nas maos, de virgem e martyr,
mas com cincoenta palmas aos pes, de subtil, de angelica
e de invencivel doutora! » (III, 256).
A apostrophe. Da-se esta figura quando a alma apertada
pelo enthusiasmo de communicar os sentimentos que a
agitao, interrompe-se de repente, para fallar directamente
a entes animados ou inanimados, presentes ou ausentes.
Nada mais commum na linguagem das paixoes. «Princeza,
cujos destinos sao tao grandes e gloriosos, exclama Bossuet,
fallando do nascimento da duqueza de Orleans, porque
havieis de nascer em poder dos inimigos de vossa casa!
Deos eterno velai por ella..., pois a destinais ao discreto e
valoroso Philippe, etc.» Note-se este bello torneio oratorio
pelo qual o panegyrista, transportando-se ao tempo de que
falla, ve no futuro e prediz como havendo urn dia de acontecer os successos ja cumpridos (1).1
(1) No sermao da quarta dorainga de quaresma, prSgado na capella
real em 1655, na occasiao em que o P“ Vieira se dispunha a retirar-se,
pela segunda vez, da corte para o Maranhao, fez elle a seguinte muito
engenhosa apostrophe a santo Antao. tMas dai-me licenqa, politico santo,
que nem como santo, nem como politico me parece bem fundada a vossa
resoluqAo. Se chamado do imperador nio ides, por nSo deixar de ser An
tonio abbade , ide, e sereis muito mais...; sereis com Constantino o que
foi Jos6 com Pharaft, o que foi Daniel com Nabuco: elle teri o nomc de
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A prosopopdia. Quando urn senliinento forte e apaixonado nos domina, propendemos naturalmente para attribuir aos objectos exteriores affectos analogos aos nossos.
A figura de personiti cacao ou de prosopopeia, que e uma
consequenda d’esta propensao, e a linguagem da alta elo
quenda, e fornece ao orador bellissimos movimentos. Ora
introduz seres inanimados obrando, sentindo como se tiverao vida. «Via, diz Bossuet, na oragao funebre da rainha
de Inglaterra, via curvarem-se as ondas debaixo de seus
p e s , e submetterem suas vagas a dominadora dos ma
res» (1). Ora Hies fallamus directamente como se podessem
imperador, e vos o imperio da monarchia. E se acaso, como politico do
deserto, vos nao movem estas ambic&es ca do mundo , ao inenos como
santo deveis lancar mao d’uma occasiao do servico e gloria de Deos, tao
grande e tao opportuna como o imperador e o tempo vos offerecem. Ainda
Roma nao esta de todo sujeita a Christo; ainda no Capitolio k invocado
e adorado Jupiter; ainda o anno acaba e comeca com festas e duas caras
de Jano; ainda no redondo Pantheon se ouvem os nomes, e se veera em
pe as eslatuas de todos os falsos deoses. Se at^gora servistes a Deos no
deserto com o silencio, tempo e ja de o servir tambem com a voz. Ide a
Roma, pr^gai, confundi, convertei; e se o zelo de Constantino comesa a
edificar templos, acabe o vosso de derrubar idolos» (III, 191).
Merece tambem citar-se aquella apostrophe do Pe Macedo. «Que dird
sua clemcncia aos abusos que se fizerao de suas graeas ? Mas sobre tudo,
vos, 6 sagrada humanidade do meu Redemptor, vos, 6 chagas de seu
corpo , vos , 6 cruz divina, que resplandecerSis a seu lado a similhanca
d’um sol, que terriveis testemunhos dareis naquelle dia contra os peccadores ? Sagrado Lcnho, instrumento da redempeio, sagradas chagas,
cicatrizes de misericordia, vos, que agora recebeis os ultimos osculos
do peccador moribundo, vos, que agora com as vozes do sangue pedis
ao eterno Pai o perdao para o mesmo peccador, naquelle grande dia bradareis por vinganra, exprobrando aos impios a sua ingratidSo, vos, de
vertentes de doqura, vos convertereis em raios de exterminio ■( S e r m d o
d o J u i z o fi n a l , p. 27).
(t) Muito bella i tambem a prosopop6ia em que o nosso Vieira represents
o TCjo envergonhado e o mar furioso do que se praticava com os Indios,
cuja causa advogava : «Gloriava-sc o Tejo, diz, quando nas suas ribeiras
se fabricavao e pelas suas correntes saiSo as armadas conquistadoras
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ouvir o que dizemos, on os introduzimos fallando elles
niesmos. Os prophetas estao cheios d’exemplos d’esta figura
tao nobre e ousada; veja-se em particular o lugar era que
Isaias descreve a descida do rei de Babylonia aos infernos
(Is., 14). Raramente e s6 nos fortes movimentos se ba de
recorrer a esta figura, e nao se hao de personificar senao
os objectos que por si mesraos tern certa dignidade (1).
A interrogacao. Consiste em fallar perguntando, nao
para que nos respondao, senao para dar mais forca ao que
dizemos. Nada raais eloquente do que urna serie de interrogacoes de que se serve o orador para apertar o ouvinte
ou seu adversario e obrigal-o a render-se. « Por esta figura,
diz Maury, o orador demonstra e rebate, accusa e responde,
duvida e affirma, instrue e commove.»Emprega-se muitas
vezes para dar animagao ao discurso, para tornar o audi
torio mais attento a uma conclusao, a um argumento, a
uma decisao. Mistura-se com varias outras figuras, como a
dubitatio, a communica«jao, etc. (2). Se a pergunta juntfi-1
ilo imperio de Christo ; gloriava-se, digo, de ser elle aquelle famoso rio,
de quem cantavSo os versos de David : Dominabitur a mari usque ad
mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum ; mas hoje,
envcrgonhado de tSo affrontosa mudanga, devtSra tornar a traz, e ir-se
esconder nas grutas do seu nascimento , senao que de corrido foge ao
mar para se afogar e sepultar no mais profundo d’elle. Desengane-se
porem Lisboa, que o mesmo mar the esta laneando em rosto o soffrimento de tamanho escandalo, e que as ondas, com que, escumando de
ira, bate as suas |praias, s;lo brados com que the esta dizendo as mesmas
injurias, que antigamente a Sydonia : Erubesce, Sydon , ait m are•
(IV, 503).
(1) Veja-se a licio XCVII do tomo I da nossa Historia sagrada, e ali
se acliara uma tremenda prosopop6ia descriptiva, tirada do Cantico de
David.
(2) Eis aqui dous bons exemptos de Vieira :« Quantos senhores de ri
cas e grandes casas pedirao a Deos um herdeiro e nilo o aleancariio ?
Quantos pobres carregados de filhos pedirao para elles o sustento, e nao
tern com que lhes matar a fome ? Quantos na enfermidade flzerao votos
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mos n6s mesmos a resposta, ehama-se-lhe subjecgRo (1).
A dubitagS,o. Consiste em se mostrar o orador duvidoso do que ha de fazer ou dizer, quando na realidade o
tern j<l resoluto. Serve muito para manifestar a modestia
e tornar mais brandas as reprehensOes. F6rma muitas vezes uma bella amplificagao, que augmenta muito o valor
d’um pensamento. Unde incipiam, exclama santo Ambro
sio, fallando a uma donzella cahida empeccado; quid pri
mum, quid ultimum dicam ? Bona commemorem qucc per
didisti ? an mala defleam qucc invenisti ? Esta figura

participa da communicatio.
A suspcnsao e a reticenda servem para exprimir as
paixoes; a primeira fazendo esperar alguma cousa ex
traordinaria, de que se da anticipadamente uma alta idea;
a segunda interrompendo - se de repente o orador, como
nao achando termos para exprimir urn sentimento levado
ao ultimo ponto, ou envergonhando-se de enunciar o' que
alias da sufficientemente a entender (2).1
pela saude e morrfir.to sem remedio ? Quantos na tempestade bradardo
ao c6o, e fordo comidos das ondas ? Quantos no captiveiro, orando continuamente pela liberdade, acabardo a miseravel vida nos ferros ?»(1,335).
— «Pois ndo vds, 6 rei sabio, a oppressdo e oppressors do teu povo ? Ndo
ouves os gemidos dos pobres? Nio te lastimdo as lagrimas dos miseraveis ? Kao consideras que o nome de rei te obriga a ser pai dos vassallos ?
Ndo reconbeces no seu mesmo soffrimento, que todos te amdo como filhos;
e que, quando te aborrecerdo e fordo teus inimigos, os devfiras comtudo
amar? Onde esta a proximidade ? Onde esta a humanidade ? Onde esta a
caridade ?»(IV, 212).
(1) Eis aqui um bello exemplo de Vieira: «Que & Roma levantada ? a
cabeca do mundo. Que i Roma cahida ? a caveira do mundo. Que sao esses
pedaqos de thermas e colisseos, sendo os ossos rotos e troncados d'esta
grande caveira ? E que sdo essas columnas, essas agulhas desenterradas,
sendo os dentes, mais duros, desencaixados d’ella? Oh! que sisuda seria
a cabeqa do mundo se se visse bem na sua caveira !»(1, 118). Vejao -se
outros exemplos de su b je c p a o . p. 251.
(2) 0 P° Josd Agostinho de Macedo nsava muito da suspense em scus
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A ironia. Consiste em attribuir a um objecto qualidades

contrarias as que tem; porem de modo que se conheca qac
nao Ihe convem realmente, senuo antes bem as oppostas.
A ironia nao e s6 uma figura apaixonada, e ainda algumas
vezes o ultimo recurso dos mais violentos sentimentos.
Esta figura parece pouco propria para o pulpito; encerra
quasi sempre o quer que seja de jovial e de leviano que nao
se coaduna com a dignidade da pregagao evangelica, ou
um certo azedume e mordacidade que lhe convem ainda
menos. Soube com tudo Vieira usar d’esta figura com piedoso atrevimento no sermao contra as armas de Hollanda.
Rompendo nos mesmos affectos que Job, disse : «Abrazai, destrui, consummi-nos a todos; mas pode ser que al
gum dia queirais Portuguezes, e que os nao acheis. Hol
landa vos dara os apostolicos conquistadores, que levem
pelo mundo os estandartes da cruz; Hollanda vos dara os
pregadores evangelicos, que semeem nas terras dos bar
baros a doutrina catholica, e a reguem com o proprio sangue; Hollanda defender.-! a verdade de vossos sacramentos,
e a autoridade da Igreja romana; Hollanda edificara temgrandes exordios, citaremos um exemplo tirado do sermao das Lores,
prtgado em 1803, na presenca do principe regente. «Senior, disse, eu nao
ultrajarei a verdade se disser que este ministerio que exercito i para mim,
hoje mais que nunca, pesado, difficil e quasi insupportavel. Ainda que eu
me conhecesse (que por certo nao conheco) d'um espirito vasto, levanta d o , penetrante e sublim e, de erudiqao profunda, de a u re a , insi
nuante e pomposa eloquencia; uma vez que possuisse e tivesse, como possuo e tenho, o coraqso que me bate no p e ito , o espirito ficaria trahido,
a lingua m uda, a eloquencia sem acqao e sem forca, os estudos fru strados, languida e sem vigor toda a arte do dizer. 0 objecto que devo tra ta r, t para se considerar e depois em udecer; 6 mais emprego do coraqao
que do entendimento. Sente-se, e n5o se exprime. E na verdade, S en io r,
um mysterio dolorissimo, pathetico c soberanam entccnternecedor, etc.»
Continua a suspensao, demaziadamente larga, em quasi todo o exordio.

I
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plo s, Holland;» levantara altares, Hollanda consagrara sa
cerdotes, e offerecerao sacrificio de vosso santissimo corpo;
Hollanda em flm vos servira e venerara tao religiosamcnte
como em Amsterdam, Meldeburg e Flisinga, e em todas as
outras colonias d’aquelle frio e alagado inferno se esta fazendo todos os dias» (III, 482).
A repeticao. Esta figura tao simples, e ao mesmo tempo
tao energica, e por extremo propria para o pulpito. E a linguagem natural de toda paixao, ou seja suave e tern a,
ou forte e vehemente. Produz admiravel effeito quando comega ou termina varias clausulas ou membros d’ellas pela
mesma palavra, ou quando faz ambas as cousas ao mesmo
tem po, ou em fiin repete varias vezes consecutivamente a
mesma palavra. Neste ultimo caso chama-se-lhe conduplicacao: Vivis, et vivis non ad deponendam, sed ad confir
mandam audaciam (Cic., l a cat.).

As outras especies de repeticao acima indicadas sao a
conversdo e a complexdo. Exemplo de conversao : «Como

vos convertereis-vos, exclama o P° La Rue, quando todos
os embaragos juntos vos opprimirem k bora da morte?
Quando cada parte de vosso corpo vos disser no desfallecimento de suas forgas: lembrai-vos de nos ? Quando os
criados, pedindo seu salario, vosdisserem : lembrai-vos de
nos ? Quando os negocios em desordem vos disserem: lem
brai-vos de nos? Quando uma familia chorosa, filhos consternados vos disserem : lembrai-vos de nos ?» — Exemplo
de complexao : «Arrastao-vos vossas paixoes, diz Bourdaioue, e muitas vezes parece-vos que nao podeis conter vossa
ambigao e vossa cubiga: memento, lembrai-vos e pensai o
que e a ambigao e a cubiga d’um homem que ha de morrer.
Deliberais sobre uma materia importante e nao sabeis como
resolver-vos : memento, lembrai-vos e pensai que resolugao convem tomar a um homem que ha de morrer, etc.»
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Ila muita arte ncsta figura. por isso mesmodeve ser modcrado seu uso (1).
A (jriulacao. Consiste em presentar uma serie de ideas,
de imagens ou de sentimentos que vao sempre crescendo ou
diminuindo. Esta figura reforga o pensamento e, dando-lhe
cada vez mais vigor, produz um effeito decisivo no audito
rio em que se quer excitar uma paixao. No seguinte lugar
de Vieira se le uma gradagao rapida, mas vigorosa, que
elle desenvolve segundo o seu iulento : «Estava bem despachado Adao? Parece que nao podia ser mais nem melhor.
Comtudo nem elle nem sua mulher licarao contentes;
ainda pretendiao. E que ? Nada mais que ser como Deos,
Erilis sicut dii. Ha tal ambigito de subir? Ha tal desalino de crescer ? Antehontem nada, hontcm barro, hojc
homem, amanha Deos? I Nao se lembrara Adao do que era
liontem, e muito mais do que era antehontem ? Quern honlem era barro, nao se contentara com ser hoje homem,
e o primeiro homem ? Quern antehontem era n ad a, nao
se contentara com ser hoje tudo e mandar tudo P »
( I , 304).

Nao e menos notavel a seguinte pela maneira engenhosa
(t) Em Jos£ Agostinho de Macedo ternos um exemplo de repetic.lo no
principio e lim das clausulas que merece ser c itad o : • Quern nos invadio
com perfidia ? A guerra. Quem affugentou o melhor dos homens e o mais
humano dos principes i’ A guerra. Quem procurou desbaratar a nag5o, solapar os alicerces da monarchia, estancar os thesouros, abolir o commer
cio, esiiioreecr a agricultura, estacionar a industria, paralysar tantos
braeos ? A guerra. Quem tez derrainar tantas lagrim as, palpitar tantos
coracues, trem er tantas familias, espavorir tantas m atronas ? A guerra.
Quem nos enche de tantos sustos, quem tao profundamcnte nos consterna,
quem derram a sobre nossos semblantes tanta pallidez, quern nos soffoca
em pranto, quem nos affoga em am argura, nos rodea e aperta o eoragao
de tantas ancias ? A guerra, e so a g uerra»[Sermao de preces, pelo bom
successo de nossas armas, 1814, p. 11). Note-se que neste trecho re rdadeiramente eloquente ha tambem subjecpao e amplificando.

21
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com que esta desenvolvida. « Vio Xavier a Xavier, diz
Vieira, despedindo-se do mundo e de si mesmo, nao ja
lutando, mas rendido, enfermo, prostrado, desfallecido,
morrendo, m orto; em uma ilha deserta, sobre a terra nua,
so, e no extremo desamparo. Religioso sem companhia,
Christao sem auxilios da Igreja, homem sem nenhum soccorro humano, porque ainda que os anjos e todo b ceo o assistia e esperava com palmas e coroas, tudo isto se lhe
encobrio naquella represen tagao pavorosa, para maior hor
ror da tragedia» (VIII, 56).
Em Jose Agostinho de Macedo ternos tambem um exem
plo de gradagao energica em poucas palavras. « E de im
proviso, os muros de Jerico, sem machina que os batesse,
sem violenciaque os sacudisse, se aluirao, tremerao, e se
desmantelarao » ( Sermao do Juizo final, page 12).
A imprecagao e a deprecagao. A primeira e pouco
usada no pulpito; quando algumas vezes se emprega juntase-lhe logo um correctivo. Soube comtudo usar d’ella o
Pc Vieira no ja citado serm ao.«Ja que o perfido calvinista,
disse, dos successos que so lhe merecem nossos peccados,
faz argumentos da religiao, e se jacta, insolente e blas
phemo, de ser a sua a verdadeira; veja elle na roda d’essa
mesma fortuna, que o desvanece, de que parte esta a verdade. Os ventos e tempestades, que descompoem e derrotao
as nossas armadas, derrotem e desbaratem as suas; as doencas e pestes, que diminuem e enfraquecem os nossos exer
citos, escalem as suas muralhas e despovoem os seus presi
dios ; os conselhos q u e , quando vos quereis castigar, se
corrompem, em nos sejao allumiados, e nelles enfatuados e
confusos. Mude a victoria as insignias, desaffrontem-se as
cruzes catholicas, triumphem as vossas chagas em as nossas
bandeiras; e conhega humilhada e desenganada a perfidia,
que so a fe romana que professamos e fe, e so ella a verda
deira ea vossa» (III, 476).—A deprecagao, pelo contrario e,
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muito frequente. Consiste em substituir ao simples raciocinio supplicas e rogos. Por ella acabao muitas vezes
os pregadores seus sermoes. Assim terminou o Pc V ieira,
alem de varios outros, o sermao das lagrymas de sao Pe
dro : «Olhai para n6s, piedoso Je su , disse, olliai para nos
com aquelles piedosos olhos com que olhastes para Pedro.
Abrandai esta dureza impenetravel de nossos coragoes.
Allumiai esta cegueira obstinada de nossos olhos... Sao
Pedro, divino apostolo, pontifice divino, lembrai-vos d’esta
vossa Igreja que tao cega est;\ e tao impenitente. Lembraivos d’estas vossas ovelhas. Lem brai-vos d’estes vossos
filhos; e d’essas lagrimas que vos sobejarao, derramai sobre nos as que tanto havemos mister. Alcangai - nos d’aquelles olhos, que tao benignamente vos vlrao, queim itemos vossa contrigao, que choremos nossos peccados, que
facarnos verdadeira penitencia, que acabemos uma vez de
nos arrepender e emendar de todo coragao. Alcangai-nos
sobre tudo perseveranga na graga, nos propositos, na dor,
no arrependim ento: para que chorando o que s6 devemos
chorar, vejamos finalmente o que so devemos desejar ver,
que e a Deos nessa gloria» ( I, 897).
A optagUo 6 uma figura vizinha daprecedente, pela qual
manifesta o orador grande desejo que uma cousa succeda
para bem seu ou d’uma pessoa por quem se interessa, ou
para affastar uma desgraga que receia. Fallando o Pc Vieira
da tunica de santo Antonio, com que elle curara um monge
da sensualidade, usou d’esta optagao : «Oh quem soubera
ponderar dignamente este nunca visto e estupendo caso!»
(III, 224). — «Praza i Magestade e misericordia divina,
disse mais no sermao do peccador resoluto a nunca mais
peccar, que esta ligao do ceo se nos imprima dentro nalma,
e no-la penetre de tal sorte, que d’esta hora e d’este mo
mento em diante nos resolvamos constantissimamente a
nunca mais peccar, por nenhum gosto, por nenlium re-
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ceio, por nenlium caso ou successo da vida, nem da mor
te» (IV, 43).

CAPITULO X .
D a p e r o r tif u o .

0 final do discurso e o momento decisivo; as disposicoes
em que deixais os ouvintes os determinao a ceder ou a resistir as impressoes da graca. Tratai com especial cuidado
esta parte do discurso, e reservai para ella o que acliardes
mais proprio e vehemente para ganhar o assentimento da
vontade. Quce excellunt, serventur ad 'perorandum, diz
Cicero. Estes materiaes, isto e, a idea ou ideas da perora
tio , devem ter sido preparados na mesma invengao do as
sumpto. De que natureza hajao de ser estas ideas, e que
forma se haja de dar a peroraeao, e o que determinarao o
genero do discurso e a necessidade da causa.
Nao fallaremos d’essa maneira de acabar precipitadamente o discurso, de que se vem exemplos em alguns oradores modernos. E lira methodo t;Io fora do commum que
n5o convem de modo algum a eloquencia sagrada, e causa
muitas vezes riso ao auditorio. Muito mais acertado e que
na peroragiio haja trez partes, a saber: recapitulagao, con
sequendas praticas, exhortagao final. Santo Affonso de Ligorio chama-lhes : epilogo, moralidadc e exhortando
( invitatio) , e ajunta-lhe as vezes urna quarta parte que
consiste numa invocagao ou supplica a Deos, a Jesu-Christo,
ou aos sautos (1).
Depois que tiverdes preparado os animos no exordio, e
(t) Instruction pour lei missioni, p. 120.
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nasoutras partes do discurso exposto, desenvolvido, inculcado a verdade de que se tratava, agora que vossa ta
re fa esta concluida, e satisfeita a espectagao do auditorio, e
natural que tireis, e que o ajudeis a tirar com vosco, as conclusoes. a O pregador, diz Vieira, ha de collier, ha de
apertar, ha de concluir, ha da, persuadir, ha de acabar»
( 1, 48) .
Pode conseguir-se isto de trez m aneiras: por urna reca
pitulatio dos principaes motivos que se expenderao no dis
curso, pelos movimentos oratorios, ou por ambas as cousas
reunidas.
O primeiro methodo e pouco usado na eloquenda sagrada, porque na peroraeao, mais do que em outra qualquer
parte do discurso, ha de o orador ter a peito commover e
persuadir, e por isso deixara o espirito para se dirigir ao
coracao. Com tudo poderi usar d’este methodo todas as
vezes que tiver motivos de deixar bem vivamente impresso
nos animos um resumo substancial da doutrina exposta e
das razoes em que a fundou.
Eis aqui dous casos em que esta especie de peroraeao
fara bom effeito.
Num discurso puramente instructivo, sera bom resumir
e juntar num s6 ponto de vista as nocoes principaes, que
encerrao as outras, a fim de as inculcar com mais forca.
Este methodo e muitas vezes excellente; porem quando se
falla a pessoas devotas, bom sera concluir com algumas
considerables piedosas para amenizar a seccura do as
sumpto e inspirar amor as verdades que se acabao de
expender. O segundo caso d’uma peroragao com recapitulagao, mas em que ella nao e de rigor, e quando o discurso
foi vehemente e cheio de movimentos fortes. Pode muito
bem ser que umaconclusiio socegada, em que seexpoe friamente uma serie de consequencias fortes e evidentes, e se
tragao as regras d'um modo de vida que encerra o fructo
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de tudo que se disse com tanta animagao e calor, seja preferivel a qualquer outro genero de peroragSo.
Os outros dous methodos sao mais frequentemente usados. Escolhem-se em todas as paixoes, em todos os sentimentos que inspira o assumpto o que nelles ha mais pro
prio para commover fortemente, e presenta-se com toda a
energia possivel; ou entao faz-se uma recapitulagao que se
cncobreou disfarga, escondendo tudo que poderfa ter de
arido ou frio com um bello movimento oratorio. Este scgundo m odo, como se ve, reune todas as vantagens. Ao
mesmo tempo que, sem que o ouvinte de por isso, se Ihe
trazem i memoria os motivos que completao sua convicgao, mudados em sentimentos Ilie tocao o coragao e levao apos de si a vontade (1).1
(1) D’este genero &a peroragJo do sermao da segunda dominga de
quaresm a, em qne, tendo pr£gado o P° Vieira sobre os falsos bens do
mundo, term inou dizendo: «Suppondo que basUo as dem o n strates d’estes dous discursos para fundar sobre ellas uma grande rcsolugao, acabo
com fazer a todos os que me ouvirao uma so pergunta. Credes isto que
ouvistes, ou nao ? Quem ere o primeiro e segundo ponto &chris tao, quem
nao ere o segundo &gentio; m as, ou sejais gentios ou Christaos, se lotalm cnle nao tendes perdido o entendimento c o ju iz o , nao podeis deixar
de estar persnadidos do que ouvistes , ou a desprezar a falsidade de uns
bens, ou a desejar juntam ente a verdade dos outros.
«0 gentio nao sabe que a alma k immortal, nem erfi que ha outra vida.
E com tudo, se lerdes os livros de todos os gentios, nenlium achartis,
nem philosopho, nem orador, nem poeta, que so com o lume da razao e
experientia do que veem os olhos, nao condemne o amor ou cubica dos
cham ados bens d’este m undo, e nao louve o desprezo d’elles. Gentio
houve que, reduzindo a diuheiro um grande patrimonio que possuia, o
lancou no m ar, dizendo: Melhor i que eu le afogue, do que tu me per
cas. Deixo os risos de Diogenes que, m ettido na sua Cuba, zombava dos
Alexandres e suas riquezas. Deixo a sobriedade dos Socrates, dos Sene
cas, dos Epictetos, e so me adm ira, e deve envergonhar a todo christao,
o exemplo do mesmo Epicuro neste conhecimento, sendo elle e a sua seita
a que mais professava as delicias. Gaudebis minus ? minus dolebis,
dizia o Comico gentio, e fallando com g en tio s: se tiveres menos gostos
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Sao, neste caso, muito a proposito uma supplica dirigida
a Deos, uma exhortatio ao auditorio, uma paraphraseanimada d’um lugar dos livros santos ou d’uma oracao da
tambem teras menos dores. E porque na mistura dos falsos e enganosos b e n s , dividiao o bem do m a l, e contrapesavSo o que tinhao de
gosto com o que causavJo de dor, antes qucriao nSo padecer a parte do
verdadeiro m a l, que gozar a do falso bem . Kao seria louco o que pela
docura da bebida tragasse juntam ente o veneno? Esta pois era a razao
c a evidencia, com que, sem fd nem conbecimento da outra vida, se desenganavao os genlios, e uns pelo peso se descarrcgavSo dos falsos bens,
outros pelo desprezo os m ettiao debaixo dos pds.
«E se assim os tratava o gentio, que nao temia d’elles que o levassem
ao inferno nem lbe impedissem o do, que deve resolver e fazer o christao, que nao so reconhece nos bens do mundo a vaidade do presente ,
senao tambem e muito mais o perigo do futuro ? Sera bem , que por um
instante de gosto me arrisque eu a uma eternidade de pena, e por uma
apprebenqao de bem misturado com tantos males, perca a gloria da vista
de Deos, e o gozar nao so a minha beinaventuranra senao a de todos os
bem aventurados! 0 ’ it, 6 entendim ento, onde estas ?
«Mas o certo t que nem entendimento ternos, pois nao fazemos o que
fizerao e entendtrao tantos gentios; nem f t , senao m orta, e sem accSo
v ita l, pois ella nos nao move a viver como christaos. Se o queremos ser,
e emendar o deslumbramento d’esta tao enorme cegueira, eu nao vejo
outro rem edio, que nos abra os olbos, senao toraar pelos mesmos passos
d’esles nossos dous discursos , aos dous montes d’onde elles sairao. Ob 1
que duas estacoes tao proprias d ’um tempo t3o santo como o da quarcsm a! Uma ao monte da tentacao, outra ao monte da tra n sfig u ra b o ;
uma ao monte onde o demonio m ostrou a Cbristo as glorias do m u ndo,
outra onde Cbristo mostrou aos Apostolos a gloria do do.
• O lbai, e notai bem quanto vai de monte a m onte; vede e considerai bem quanto vai de glorias a gloria. Naquelle monte estJo os males
sobre- dourados com o nome de b en s; neste estSo os bens sem sombra
nem apparencia de mal. Ali esta o falso, aqui o verdadeiro; ali o duvidoso, aqui o ce rto ; ali o momentaneo, aqui o e te m o ; ali o que vai parar no fogo do inferno, aqui o que nos leva a ser bem aventurados no cfio.
Vede, vede, e considerai bem o que deveis cscolber; porque, qual for a
vossa eleicao nesta vida, tal sera a vossa remuneracSo na outra : ou padecendo sem fim todas as maldicoes com o demonio, ou gozando na eter
nidade todas as eternidades com Christo» (V, 468).
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Ig re ja , e , em sermoes de missfio, um aclo de contri
t o (1).
E natural que a medida que se adianta a peroragao va
crescendo o movimento sentimental e acabe no mais pa
thetico; porque, todo o motivo que nao accrescenta um
grao de forga ao antecedente, parece tira r-lh ’o , e a
paixflo que descae, num instante desfallece. Termina-se algumas vezes felizmente pela idea principal do discurso, a
q u a l, depois de tao boas provas fortiflcadas com tao bellos
m oviinentos, apparece cntao aos ouvintes tao evidente e
luminosa que de bom grado a ella se rendem. O discurso,
neste caso, e como um circulo que acaba no ponto em que
comecou, e cuja formosa unidade perfeitamente se sente;
e melhor se aprecia quando o thema faz o remate da pero
ra tio . 0 Pe Vieira gostava muito de acabar assim seus ser
moes , porem o que nelle se nota e a falta de sentimento;
estendia-se muito em raciocinios e agudezas, e quasi nao
conhecia o pathetico. Comtudo o seu sermao do Sacra
m ento, pregado em santa Engracia, em 1645, fundado
todo naquelle Vere est cibus, acaba por urna boa peroragao
deprecatoria, e remata muito bem com o thema Vere est
cibus. Tambem acabou muito bem com urna supplica final
o sermao do domingo de ram o s: «A h! Senhor, disse, que
as minhas palavras silo de regelo, 9 estes coragoes, sem a1
(1) lndicim os como modelo de paraphrase animada e vehemente a
com que lerminou o P“ Macedo o seu eloquente sermao de preces pelo bom
successo de nossas armas na terceira invasfio dos Francezes em Portugal,
em 1812. — Para se ter idda da grande impressao que a peroracilo fizera
no auditorio (de perto do 5,000 pessoas!) leia-se a seguinte nota que
vem no fim do discurso: «Aqui se prostrou o immenso auditorio que escutava, diante d’uma imagem de J.-C . crucificado, e no meio d’um pranto
u n iv ersa l, e sentidos clamores, implorou o orador a divina misericordia,
nao podendo proseguir, por se ver destituido de forcas physicas, suslendo
at£ este ponto a declamacao pelo espa;o d'uma hora e dous m inutos.»
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vossa graca, tie bronze. Quando espirastes na cruz, inclinastes a cabeca sobre o peito, em sinal quo havieis dc por
os ollios ein vos e nilo em nos; em vosso coracao, e nao
em nossos peccados. D’esse mesmo coracao alanceado e offendido sairao os dous elementos com qite formastes vossa
Igreja; saiao tambem agora os espiritos vitaes, espiritos
de vida e g raca, com que a reform eis; e assim como allumiastes e drtstes vista ao mesmo que vos ferio, assim,
posto que tao ferido e offendido de nos (pois esta sempre
vivo no vosso coracao o mesmo am or) saia d’elle urn raio
de luz que allumie nossas cegueiras. Fertilize, Senhor, esse
sangue, e regue essaagua, que saliio de vosso coracao,
nossas almas, que todas rendidas a vosso amor, e prostradas ao pe da vossa cruz, contritas e humilhadas vos
pedem perdao de todas suas culpas, e de todas as offensas
vossas ate esta bora commettidas. Nunca mais, Senhor,
offender-vos, nunca mais, por serdes vos quem sois. Assim
o promettemos e protestamos firmissimamente. E assim o
esperamos, clementissimo Je su , de vossa misericordia in
finita , dos merecimentos de vossa paixao e dos auxilios
de vossa graca. Amen» ( II I , 315). E tambem notavel a peroracao, urn pouco larg a, do sermao da quarta dominga
do Advento, em que ha talvez urn dos melhores movimentos
oratorios de Vieira (V, 149).
Outras vezes termina-se o discurso por uma sentenca
forte e incisiva que fica impressa nos animos como o re
sumo de todo o sermao (1), ou entao suggere-se aos ouvintes algurna pratica piedosa, que encerra o fructo prin
cipal que devem collier de tudo quanto se llies disse.1
(1) Eis como Vieira terminou um dos sermoes do juizo fin al: «Ide m alditos ao fogo eterno, que estava apparelhado, n;io para v o s, senilo para o
demonio e seus a n jo s; mas ja que assim o quizestes, ide. Abrio-se a terra,
cairao todos, tornou-se a cerrar por toda a cternidade. E ternidade! Eternidade ! Eternidade !» ( I I I , 175).
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Em Franga, terminiio quasi sempre os pregadores seus
sermoes dando a bengao aos ouvintes e agourando-lhes a
eterna bemaventuranga; assim lembrao ao christao, desde
a cadeira da verdade, que este 6 o grande alvo a que devem
tender todos seus desejos. Este uso adverte igualmente ao
pregador que deve terminar por ideas consoladoras, mormente quando seu discurso versou sobre deveres penosos
ou verdades terriveis. Este 6 o desejo da santa Igreja „que,
animada do espirito de seu divino fundador, nao cessa de
m ostrar a misericordia ao peccador e de lhe dizer que
nunca desespere.
Costume e mui respeitavel, entre nos, empregar, principalmente nos sermoes de Quaresma, alguns passos mais
ternos da paixao de Jesu-Christo, um crucifixo, o santo
sudario (nos sermoes da paixao e da soledade) para mover
assim nas peroragoes a compaixao dos tormentos de nosso
Salvador, como o odio ao peccado que d’elles foi causa. 0
que na verdade 6 um meio muito efficaz, cuja forga se
funda na lei da associagao das ideas. Porque, a vista d’um
objecto presente, excita a imaginagao mais facilmente e
com mais viveza todas as ideas accessorias que costumao
acompanhal-o. Esta associagao e viveza pode chegar, e
chega muitas vezes, ao ponto de nos fazer crer realmente
presente uma cousa ou ja passada, ou ainda nunca succedida. Os sonlios dos que dorm em , a imaginagao dos melancolicos sao d’isto uma prova.
Mas de nenhum modo procuremos imitar, antes reprovemos, a pralica de alguns pregadores que, com varias
exhibigoes, pinturas e espectaculos, procurao aquecer a
imaginagao do povo e aterral-o. As conversoes, effeitos
d’estes meios extraordinarios, sao tao solidas e permanentes
como o seu motivo. Sao um fructo premature e de pouca
duragao. A emogao, que similhantes representagoes causao, nao penetra na alm a, toda p<ira nos sentidos. Assim,
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quando o pregador se retira, tudo esfria, tudo esmorece,
as boas resolugoes esquecem, os bons propositos ficao
sem effeito, porque nao tinhao por fundamento a convicgao do espirito nem a persuasao da vontade.
Advirtao, finalmente, os pregadores, que ninguem se deve
arrojar a mover os affectos de compaixao sem para isso se
sentir dotado de grande engenho; porque esta paixao
assim como 6 vehementissima quando se apossa da alma,
assim quando 6 inefficaz, nao ha cousa mais fria e in
sulsa. Para ella nao ha meio, ou excita lagrim as, ou causa
riso. Pelo que, mega bem o pregador suas forgas, e pon
dere que peso vai tomar sobre si antes de commetter a empresa; nao acontega que lhe applique o auditorio o dito
de Horacio : Si male mandata loqueris, aut dormitabo,
aut ridebo.

CAPITULO XI.
Do d e c o r o d o p u lp it o .

aO que exijo, primeiro que tudo, do orador, dizia Cicero,
6 que saiba perfeitamente discernir o que lhe fica bem ,
o que e decoroso em todas as circumstandas em que se
pode achar. »E na verdade, sem aquella prudencia, aquelle
juizo fino, aquella sisudeza que sempre e em toda a parte
nos advertem do que 6 mister dizer, do que importa
calar, do que se ha de fazer, do modo de proceder e de
nos exprimir, os mais bellos talentos ficao estereis e os
mais eloquentes discursos sem effeito, porque nao dizemos as cousas que convem aos ouvintes, ou as dizemos
de modo que lhes nao interessa, ou os offendemos com
imprudencias e indiscrigoes que destroem Iodo o fructo
de nosso discurso. Eis aqui porque recommendamos ao
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orador mogo, que estude e inedite seu assumpto tendo
diante dos olhos o auditorio, sem perder de vista o que lhe
diz respeito a elle mesmo, pois tudo isto deve influir em
sua composigao, em todas suas palavras. Chamaremos
agora mais particularmente sua attengao sobre o decoro
relativamente a materia que trata, a pessoa dos ouvintes,
e a certas circumstandas do sermao.
s i a c A O

i.

D eco ro r e la tiv o a t c o u sa s .

1 ° Tendo o ministerio do pregador por alvo principal a
salvagao das almas, seu primeiro cuidado deve ser evitar
tudo quanto pode ser para ellas pedra de escandalo e
causa de peccado. Nem pensar se deve que d’uma boca destinada a derramar nos animos o lume da verdade e nos coragoes o amor da virtude possao sair palavras funestas e
perigosas. Isto acontece todavia quando se da a conhecer
aos ouvintes um mal que ignorao, ou quando se lhes falla
de maneira a excitar-lhes o desejo d’esse mal. Assim, por
exemplo, discorrendo sobre os peccados contra a justiga e
todos os requintes que ha inventado a cubiga dos homens
para se enriquecerem a custa dos outros, acautele-se o
pregador de produzir um cffeito diametralmente opposto
ao que se propoz, despertando a cubiga, prejudicando a
uns em quanto quer instruir a outros. 0 que aqui dizcmos
da justiga se applica a varias outras materias, e mui parti
cularmente ao vicio opposto ao sexto mandamento. Falle o
orador com vehemencia, accenda-se em santa ira contra
um vicio que tantos eslragos faz no mundo e tantas almas
rouba ao ceo, porem faga-o raras vezes, e sempre com
grande reserva e precaugao.
Quem nao tiver certa idade, sisudeza e autoridade nao
se deve julgar chamado a tratar estas materias directa-
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mente, ou como se diz, e x p r o f e s s o . Aquelle que as houver
de tratar, penetre-se primeiramente de grandissimo horror
a um tao feio vicio, manifeste exteriormente quanto Ihe
repugna fallar d’elle; e as consideragoes que offerecer a
sens ouvintes sejao proprias a inspirar-lhes um saudavel
terror e graves pensamentos sobre suas consequendas e
castigos. Nao eutre o pregador em nenhuma sorte de particularidade que possa offender o pejo, escandalizar as
pessoas de consciencia delicada, ou dar a conhecer o vicio
as que tem a fortuna de o ignorar; falle em geral, de modo
que faca tremer o peccador que conhece seu triste estado,
lance na consciencia dos outros algumas duvidas saudaveis
que elles esclarecerao no confessionario, porem evite, a
todo custo, quanto possa escandalizar a innocencia e familiarizar os ouvidos do povo com os particulares d’um vicio
que sao Paulo prohibe ate de nomear ua assemblea dos
fieis.
2° Seja qual for o vicio de que o pregador tenlia de
tratar, evite cuidadosamente esse perigoso methodo de o
pintar com cores vivas e seductoras, pois produziria nos
ouvintes o effeito contrario do que tinha em vista. Ficariao
affeigoados a seus attractivos, em vez de o fugirem e detestarem. Seja tambem o pregador mui circumspecto quandc
descrever as occupacoes, os prazeres, os passatempos do
seculo. Para um homem que se suppoe morio para o
mundo, e que prega contra este mundo condemnado por
Jesu-Christo, seria ja por certo um grande inconveniente o
parecer tao hem iuformado do que ali se passa.
3" Muito recommendamos ao pregador que se penetre
bem do verdadeiro espirito do Evangelho em todas as ma
terias que houver de tratar no pulpito, a fim de nao cair
em nenhum excesso, e de guiar seus ouvintes ao feliz termo
a que tendem seus desejos, por uma estrada segura tao
apartada do rigorismo como izeuta da relaxagao. Ha de
22
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esmerar-se em aformosear a virtude com todos seus encantos, e mostrar quao suave e facil e sua pratica com os
auxilios da graga; porem nao se descuidara de mostrar
quao necessario e que o homem tenha animo firme e vontade resoluta para veneer suas proprias inclinagoes e
aborrecer-se santamente a si mesmo; sirvao-lhe de guia
estas duas consideragoes geraes na applicagao as materias
particulares, na explicagao dos deveres, das virtudes e dos
vicios: Quam angusta via est quee ducit ad vitam, et pauci
sunt qui inveniunt eam. — Jugum meum suave est et onus
meum leve. Finalmente, trate o pregador o assumpto de
modo que os ouvintes possao collier por fructo da instrucgao nogoes sufficientes e completas sobre o ponto pratico
que se lhes pregou, de sorte que nao possao d’ali para
diante peccar por ignoranda, por desmaio de fraqueza, ou
por presumpgao de amor proprio.
4° E pouco decente, e ate perigoso, fazer rir o auditorio:
pouco decente, por causa da dignidade do pulpito, da santidade do lugar, da gravidade das materias; perigoso,
porque e de receiar nao fiquem depois os ouvintes distrabidos ate ao fim. Tudo o que se pode perm ittir e alguma
reflexao chistosa, algum innocente gracejo, que traga naturalmente o assumpto e alegre os ouvintes com brando
sorriso.
SE C TAO I I .
D eco ro r e la tiv o a s p e sso a s.

Tai e a delicadeza da maior parte dos ouvintes, que uma
so palavra imprudente ou indiscreta pode destruir o effeito do mellior discurso, fechando subitamente as portas
do coragao a persuasao.
Tenha pois o pregador grandissimo cuidado de apartar
de sua pessoa e de suas palavras tudo que, por algum modo,
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possa offender a delicadeza e a susceptibilidade dos ouvintes. A cujo respeito aqui lhe presentaremos algumas
observagoes.
1° Nao tome nunca o pregador a liberdade de qualificar
sens ouvintes d’um modo que possa humilMI-os. Nao use
nunca de expressoes acerbas, termos offensivos, comparagoes rasteiras. Recorra sempre is precaugoes oratorias
quando tiver que annunciar cousas desagradaveis.
2° Nunca da boca do pregador evangelico h;io de sair
personalidades on allusoes offensivas (t). Denunciar uma1
(1) Vieira adoece muito d’este imperdoavel defeito; alguns dos sermoes que prtgou em Itoma estaocheios de allusoes satiricas contra os car
dcaes e a curia; o mesmo acontece com o famoso sermSo de santo Anto
nio pr£gado aos peixes, que i uma continuada allusao, e com outros pr6gados na capella re a l, mormente no tempo do principe D. Pedro. A estas
allusoes devco sem duvida aquelle insigne pregador grande parte de sua
fama, e nao menos os desabrimentos de que se queixava, e muitos dos
desgostos e trabalhos por que passou ! Quanto elle era caustico nestas
censuras allusivas, que o vulgo cbama carapucas, julgue-se pelo seguinte contraste que fez entre a simplicidade dos antigos dcsem bargadores ou magistrados e o luxo escandaloso dos modernos. «Antigamente
em um lugar d’estes (o trib u n a l, o lugar do julgador), que 6 o que cabia ? Cabia o doutor com os seus tex to s, e umas poucas de postilhas,
muito usadas, e por isso muito honradas. Cabia mais uma mula mal pensada, se a casa estava muito longe do Limoeiro. CabiSo os filhos honestamente vestidos, mas a p£ e com a arte debaixo do brago. Cabia a mulher
com poucas joias, e as criadas, se passavao da unidade, n8o chegavJo ao
plural dos Gregos (a trez). Isto k o que cabia naquelle lugar antigam ente;
e feitas boas contas, parece que nao podia caber mais. Andarflo os an
nos, o lugar nSo cresceo, e tem mostrado a experiencia que 6 muito mais
sem comparacSo o que cabe no mesmo lugar. Primeiramente cabem umas
casas, ou pacos, que os nao tinhso tso grandes os Condes de outro tempo.
Cabe uma livraria d ’estado, tam anha como a vaticana, e talvez com os
livros tao fechados como ella os tem ; cabe um coche com quatro m ulas,
cabem pagens, cabem lacaios, cabem escudeiros; cabe a mulher em quarto
apartado com donas, com aias, com todosos outros arremedos da fidalg u ia; cabem os filhos com cavallos e criados, e talvez com o jogo e com
outros mocidades de prcqo ; cabem as filhas maiores com dotes e casa-
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pessoa, uma classe de cidadaos, uma povoagao a censura
publica desde a cadeira da verdade donde s6 devem descer
palavras de amor, de conciliatio e de paz, e uma grave
desordem, mui prejudicial a religiao, e de que nao pode
resultar senao mal; irrita-se o culpado, escandalizao-se os
ouvintes, e o pregador que a tal se atreve perde sua auloridade, e passa, no animo de todos, por um homem imprudente ou dominado de paixao. Se quizer ser pregador
evangelico, ha de ser sempre anjo de paz e ministro da
uniao e concordia.
3° Quando, assentados e desenvolvidos os principios,
vier o pregador as a p p lic a te s , nao entre em particuiaridades por tal modo circumstanciadas que seja facil apontar
com o dedo as pessoas a quem se applica a reprehensao.
Falle o orador de modo que nunca possa suppor-se que tern
alguem em vista; nem de nunca a sua voz a menor inflexao que possa annunciar desabrimento e acrimonia.
Quanto mais pequeno for o povo onde pregar, lanta mais
reserva e prudentia lhe sao necessarias.
4° De mostras o pregador de que suppoe seu auditorio
melhor do que na verdade e. Sao os ouvintes naturalmente
sensiveis a estima e attencao que Dies manifesta o orador.
Se se trata de graves desconcertos, de crimes abominaveis,
supponha que sao raros, e poucos os que os commettem;
accrescente, que talvez nao haja um so d’elles entre seus
ouvintes; mas que para os precaver se julga obrigado a signalar taes excessos. Por este modo nao so contemporiza
mentos de mais de marca, assegundas nos mosteiros com grossas tendas;
cabem tapecarias, cabem baixellas, cabein commendas, cabem beneficios,
cabem moios de re n d a; e sobre tudo cabem umas maos muito lavadas, e
uma conscienda muito pura, e infinitas outras cousas que so cabem na
m em oria, e no entendimento nao cabem» (III, 152). Note se que tudo
isto era trazido mal a proposito do valle de Josapbat em que bao de ca
ter, no juizo final, todos os descendentes de Adao.
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com o auditorio, senao que tambem lhe inspira maior horror
ao vicio; e deixando de parte os culpados, os atemoriza
pelo seu pequeno numero, os obriga a entrar em si mesm os; em quanto parece crer que na assemblea dos fieis ha
poucos ou nenhuns grandes peccadores, esta certo de fazer
nelles mais forte impressao.
5° A invectiva irrita e nao emenda. Evite pois o pregador as reprehensoes acerbas, e mostre-se sempre bom, indulgente, compassivo para com os pobres peccadores.
Imite o divino Mestre, que nunca desanimou a ninguem ,
nem apartou de si os culpados, antes com brandas palavras
os emendava e trazia a seu affecto. Faga sempre distincgao
entre o peccador e o peccado; nao poupe o vicio, mas compadega-se do infeliz que d’elle 6 escravo e victima. Desculpc-o quanto seja possivel, explique seu procedimento,
supponha-lhe boas intengoes, lance seus erros a conta do
mao genio, do temperamento, da educagao, dos mios exemplos, dos revezes da fortuna, do ardor das paixOes; tenha
do d’elle, gema com elle do peso de seus ferros, da Valen
cia dos habitos que o tyrannizao. A’ medida que o pregador
o desculpa, condemna-se elle a si mesmo, julga-se tanto
mais severamente quanto e maior a indulgencia do minis
tro de Deos. Pelo contrario, se o pregador se mostra juiz
severo de seu procedimento, nao pensa o culpado em outra
cousa senao em justificar-se a seus proprios olhos, e talvez
d custa do pregador. Sinta pois o peccador em tudo que
elle lhe diz, e na maneira de Ih’o dizer, que longe de o
julgar com demasiada severidade ou de o desprezar, nao
ha para com elle em seu coragao senao indulgencia beni
gna , compaixao maviosa e ardente desejo de seu bem espiritual (1).1
(1) E t3o sensato este conselho que at6 o P* Josd-Agostinho de Ma
cedo o reconheceo publicamente no seu sertnSo contra o philosopbismo,
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G° Para suavizar as reprehensoes que parcceriao asperas
a certas pessoas podAmos por-nos a n6s mesmos na conta
dos pcccadores, e applicar a nos-outros o que para elles dizemos. Por certos respeitos particulares poderemos tambem escolher nos autores, nos santos Padres, na Escriptura, um passo, uma sentenca, que encerre a instruccao ou
advertenda que nao ousamos dar de n6s mesmos. O exem
plo e a allegoria podem offerecer - nos a mesma vantagem.
7° Nunca se hao de fazer praticas reprehensorias aos
ecclesiasticos. Se alguma vez parecer opportuno fazer allusOcs a certos defeitos nao deshonrosos, como o pouco respeito A presenca de Deos nos tem plos, A maneira d’usar
das cousas santas, tenbamos cuidado de nos confundir-mos
com aquelles de quem fall Amos, e em nosso discurso haja
mais gemidos que reprehensoes. Que respeito ter;\ o povo
a uma corporatio cujos membros se desacreditao uns aos
o u tro s! (1).

dizendo : «E agora que penso socegadamente me doe de nSo ter nesta
contestacSo usado antes de docura que de rigor, para attrahir os incre
dulos ; mas eu lhes supplico que se persuadJo que este calor e esta aspereza que tem respirado o meu discurso, nao k culpa minha, mas, se i
licito dizdl-o assim , i culpa da verdade. Esta verdade 6 branda de sua
natureza, suave e tranquilla, mas quando se ve impugnada, e alacada
com audacia e injuslica, accende-se, inllamma-se em nobre ira, muda o
sereno aspecto em severa catadura, veste-se de todas as armas, c toma
uma linguagem , ou tom, que faz sentir, a quem a u ltraja, todo o seu incontrastavel valor. Com toda esta indignacSo pois, que &mais imlignacSc
da verdade que indignatio m in h a, creiSo que o meu corac.io os nac
pode escusar, ainda que deseje encontrar motivos de se compadecer. Infelizes !» (p. 56).
(1) Assim fez Vieira no sermao da sexagesima, por£m com demasiad;
acrim onia; fallara elle contra o mao estylo de prlg ar no seu tempo, i
disse : «Miseraveis de nos, e miseraveis dos nossos tem pos! pois nelles si
veio a cum prir a prophecia de sSo P aulo: E r i t t e m p u s c u m s a n a m d o c
t r i n a m n o n s u s t i n e b u n t ( I I , Tbim. IV, 3 ); v iri tempo, diz sSo Paulo
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8° Com mais razao nos mostraremos respeitosos e sub
missos aos superiores ecclesiasticos, e em geral a toda e
qualquer autoridade. Quem respeitarA a autoridade, se nos
em que os homens naosoffrerdo a doutrina sS; mas para seu appetite terJo
grande numero de pregadores feitos a montao e sem escolha, os quaes
nao faqSo mais que adular-lhes as orelhas; fecharao os ouvidos a verdade
e abril-os-hao 4s fabulas. Fabula tem duas significacOes : quer dizer fingimento, e quer dizer com edia; e tudo sao muitas pregacbes d’este tempo.
SJo fingimento, porque sao subtilezas e pensamentos aereos sem funda
mento de verdade; sao comedia, porque os ouvintes vem a prdgagao como 4
comedia; e ha prdgadores que vem aopulpito como comediantes. Bma das
felicidades, que se contava entre as do tempo presente, era acabarem -se
as comedias em P ortugal; mas nSo foi assim. Nao se acabdrao, mudarSose, passarao-se do theatro ao pulpito. Nao cuideis que encareqo em cham ar comedias a muitas pregacues das que boje se usao. Tomara ter aqui
as comedias de Plauto, de Terencio, de Seneca, e verieis se nSo achaveis
nellas muitos desenganos da vida e vaidade do mundo ; muitos pontos de
doutrina moral muito mais verdadeiros, e muito mais solidos do que hoje
se ouvem nos pulpitos. Grande miseria por certo, que se achem maiores documentos para a vida nos versos d’um poeta profano e gentio que nas prdgacoes d'um orador christao, e muitas vezes sobre christao, religioso !
«Pouco disse sao Paulo em lhes chamar comedia; porque muitos sermoes ha que nao sao comedia, sao farca. Sobe lalvez ao pulpito um pr4gador dos que professao ser mortos ao mundo, vestido ou am ortalhado em
um habito de penitencia; a vista i de horror, o nome de reverencia, a
materia de compunccao, a dignidade de oraculo, o lugar e a expectarJo
de silencio; e quando este se rompeo, que i o que se ouve ? Se neste
auditorio estivesse um estrangeiro que nos nilo conhccesse, e visse en tra r
este homem a fallar em publico naquelles trajos e em tal lugar, cuidaria que havia de ouvir uma trom beta do ceo, que cada palavra sua havia de ser um raio para os coracoes, que havia de pnigar com o zelo e
com o fervor d’um Elias, que com a voz, com o gesto, e com as accOes
havia de fazer em po e em cinza os vicios. Isto havia de cuidar o estran
geiro. E nos, que i o que vernos? Vernos sair da boca daquelle homem,
assim naquelles trajos, uma voz muito affectada e muito polida , e logo
eomecar com muito desgarro, a qufi ? A motivar desvelos, a acrcditar empenhos, a requintar finezas, a lisonjear prccipicios, a brilhar auroras, a
derreter crystaes, a desmaiar jasm ins, a toucar prim averas, eo u tra s mil
indignidades d’estas. N1o k isto farca a mais digna de riso, se n lo fdra
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que pregftmos o Evangelho, nos, interpretes de suas leis,
nao somos os primeiros a dar o exemplo da submissao, os
primeiros a ensinar aos povos que honrem a Jesu-Christo
na pessoa dos que o representao na terra? Bern depressa e
desconhecida nossa autoridade, quando desconhecemos a
dos outros.
9° Tenhao os pregadores grande cuidado de nao deixarem nunca escapar palavra ou expressao de que o povo
possa inferir alguma cousa desfavoravel a seus collegas,
seja qual for a ordem do clero a que pertencao. Suppondo
que haja entre homens igualmente honrados pelo caracter
sacerdotal, igualmente revestidos d’uma missao divina,
alguma divergencia de opinioes, alguma diversidade de
sentimentos, todo o cuidado sera pouco em esconder ao
publico estas fraquezas; porem sobre tudo nao se ha de
nunca fazer da palavra divina o echo das queixas de amor
proprio ou o instrumento de mesquinhas paixoes.
10° Nao ficao bem na boca do pregador palavras lisonjeiras. Sao Francisco de Sales c todos os grandes mestres
recommendao-lhe muito que se abstenha d’esses cumpritanto para chorar ? Na comcdia o rei veste como r e i, e falla como re i;
o lacaio veste como lacaio, e falla como lacaio; o rustico veste como
ru stico , e falla como rustico; mas um pr^gador vestir como religioso,
e fallar como... nao olquero dizer por reverencia do lugar. Ja que o p ul
pito k th e a tro , e o sermao comedia, sequer nao faremos bem a figura ?
Nao dirao as palavras com o veslido e com o officio? Assim pregava sao
Paulo, assim prfgavao aquelles Patriarchas que se vestirao e nos vestirao
d ’esles habitos ? Nao louvdmos e nao admintmos o seu prfgar ? Nao nos
presam os de seus filhos ? Pois porque os nao imiUmos ? Porque nao pregdmos como elles pregavao ? Neste mesmo pulpito prdgou sao Francisco
Xavier, neste mesmo pulpito pregou sao Francisco de B orja; e eu, que
tenho o mesmo h a b ito , porque nao prSgarei a sua doutrina, ja que me
falta o seu espirito ! » ( 1 ,7 3 ). Quem nao for Vieira nao tom ara nunca tal
lib erd a d e; pode comtudo aprender d’elle a form a, no principio e fim
d ’esla diatribe impropria da cadeira evangelica.
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mentos vaos, que so servem de adular o amor proprio e
inspirar soberba. Nos panegyricos, oracoes funebres e
certos discursos de circumstanda poder-se-ha seguir o uso
introduzido de tratar por senhores aos ouvintes; porem
nos outros sermoes e praticas evangelicas ou parochiaes
so por irmaos ou christaos os havemos de tra ta r; e exprcssao mui christa e affectuosa. Nao repetiremos a cada
passo e sem motivo, meus irmaos, mas fal-o-hemos todas
asvezes que quizermos despertar a attencao sobre um ponto
mais im portante, ou quando se tra ta , ja d’exprimir um
pensamento mais affectuoso, ja de suavizar urna reprehensao. Veja-se o que fica dito (pag. 155) acerca dos cumprimentos (1).
scrrio iu.
Decoro relativo

a certas circumstandas da pregapdo.

Ila de se conservar o uso de pregar no meio dos officios
divinos, isto 6, ao Evangelho, ou entre vesperas e comple
tas, ou entao precedendo e seguindo o sermao algum canto
ou ceremonia religiosa. Um sermao destacado, sem canto
on ceremonia que o prepare, e ouvido friaraente e com
certa indifferenga. As ceremonias que precedem preparao
o espirito e o coragao dos fieis; abrem, de certo modo, a entrada ao Espirito santo, que d’ellas se serve para derramar
suas gracas nos coragoes. As que se seguem conservao,
sustentao e fecundao as boas impressoes recebidas, e daolhes tempo de penetrarem mais profundamenle, de produzirem piedosos affectos, e de formarem santos propositos.
E pois importante que os sermoes que se pregao de tarde 1
(1) Num de sens melhores sermoes de morat disse o P 'Vieira : • Chris
taos (e nSo digo senhores, porque quizera que vos prezasseis mais de
christaos), ponba-se cada u m , etc.» (V, 130).
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sejAo sempre precedidos e seguidos d’algum excrcicio re
ligioso.
Se os parochos nSo poderem por si mesmos pregar a
suas ovelhas todos os domingos e dlas santos, fagAo quanto
nelles for para que nao fiquera privadas da palavra de Deos,
ao menos nos domingos do Advento e da Quaresma. Nos
dias festivos nao se poupem a pregar por si mesmos, ex
plicando aos fieis o mysterio do dia, e convidando-os a ceIebrAl-o com fe e devogao. Este e o meio mais efficaz de
contribuir a solemnidade d’esses santos dias. Alem de quc,
muitas gracas especiaes estao annexas a celcbragAo das fes
tas da Ig reja; 6 pois de esperar que nesses dias faga mais
fructo a palavra de Deos, mormente se ella vem da boca e
do coragao do pastor.
Sao Francisco de Sales, Fr. Luiz de Granada, Fenelon,
todos os grandes mestres da oratoria christA appellAo para
o methodo dos santos Padres, e recommendao aos pregadores que sejAo breves em seus sermoes. «Crede-me, diz
o prim eiro, ou crede antes a minha larga experiencia:
quanto mais disserdes, tanto menos reterao os ouvintes;
quanto menos disserdes, tanto mais lhes aproveitarA. A’
forga de sobrecarregar-lhes a memoria, tornao-se deslembrados, como se apagAo as alampadas quando se lhes deita
demasiado azeite... Sopportao-se os pregadores mediocres
quando sAo breves; os mais excellentes oradores nos enfastiao quando sAo extensos e diffusos. »Era emfim maxima
sua : Pouco e bom. Nao e sem razAo que nossos antigos diziAo : Esto brevis et placebis.
A uma tAo grave autoridade juntemos outra ainda
maior, a do Concilio Tridentino. Depois de prescrever aos
parochos que nutrao da palavra de vida, ao menos nos do
mingos e dias santos, o povo confiado a seu desvelo, ajunta
immediatamente : Docendo qua: scire omnibus necessa
rium est ad salutem, annmtiandoque eis cum brevitate
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et facilitate sermonis vitia quw eos declinare, et virtutes
quas sectari opportet, etc. (Sess. V, cap. 2). Se nos citarem

em contrario o exemplo dos grandes oradores, de Bossuet,
Bourdaloue, Massillon, podemos responder, que seus ser
moes nao existem hoje taes quaes forao pregados. Os de
Bourdaloue, por exemplo, forao retocados e postos em
melhor ordem pclo Pe Bretonneau. Massillon revio e trabalhou os seus com todo o vagar, muito tempo depois de
os ter pregado, e norosto d’alguns de Bossuet leem-se estas
palavras : E erit apres avoir dit. Vieira poz em limpo os
seus borroes no ultimo quartel da vida, na Bahia, e mandava cada anno um volume manuscripto para se imprimir
em Lisboa.
Para tirar d’este principio alguma conclusao pratica, diremos que os sermoes parochiaes nao liao de durar mais
de vinte a vinte cinco minutos, e nunca hao de passar de
meia hora (1). Esta pode ser a medida ordinaria de quasi
todos os sermoes. As tardes de quaresma, os panegyricos,
as oragoes funebres, e certos sermoes de preces, de accito
de gracas, etc,, nunca mais d’uma hora. Ainda a hora nao
esta passada ja a maior parte dos ouvintes estao cangados
e nao podem mais seguir o o rad o r: fica o discurso sem effeito, a palavra de Deos sem fructo, e o auditorio retira-se
descontente do pregador c desgostoso do sermao.
(t) Este era o uso em Roma, em 1673; pots devendo pregar o P“ Vieira
aos Eminenlissimos Jove di grasso, diz «que o sermao nao pode chegar
a meia h o ra ;» o que lhe nao agradava m uito, pois accrescenta: «Eu me
nflo sei reduzir a estas angustias, porque em muito tempo digo pouco,
c em pouco, n ad a.» Vej. Cartas Selectas, p. 283.
No sermao que o mesmo pregador recitou em lingua italiana, diante
da rainha de Suecia, disse : «Eez-se silencio no cco por espaco de meia
hora para se ouvirem as vozes da terra : Facium est silentium in coelo
quasi media hora. Eu farei por nao cxceder a meia, nem ainda o quasi»
(V II, 133).
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CAPITULO XII.
D o e a l j l o d o d is c u r s o s o g r a d o .

SEC^'AO 1.

Vo estylo cm geral. — Vo tom e da linguagem.

Por quanto escreviao os anticos sobre taboinhas enccradas, com um ponteiro de ferro chamado estylo, emprega-se por translagao esta palavra para designar a maneira de escrever, isto e, de manifestar os pensamentos por
escripto, nao a accao material de formar as lettras. E como
se suppoe que o orador escreveo o seu discurso antes de
o pronunciar em publico, applica-se tambem este termo A
elocucao oratoria. Esta maneira de manifestar os pensa
mentos, quer sejapor escripto quer de palavra, nao e outra
cousa mais que o caracter geral do discurso; mais claro,
o grao de clareza ou de obscuridade, de naturalidade ou de
affectatio, de pureza ou barbaria, de correccao ou incor
r e c to , de concisao ou redundancia, de energia ou debilidade, de aspereza ou suavidade, de nobreza ou familiaridade , de enlace ou desuniao, de ornato ou desalinho; qualidades que, como se ve, resultao em parte
dos pensamentos e suas formas, em parte das expressoes,
cm parte do giro dominante na compositio das clau
sulas , e em parte do talento do orador, segundo que
este e mais ou menos profundo, engenhoso, delicado,
lino, sensivel, e segundo que tem mais ou menos viva a
im aginatio, e mais ou menos bem digeridas e ordenadas
as ideas, etc. etc.
Em consequencia, segundo que cada uma d’estas quali
dades predomina no discurso (ou escripto do autor)se diz
que seu estylo A respectivamente claro, escuro, confuso,
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embrulhado, natural, affectado, empolado; puro, castigi;
alatinado, afrancezado, etc., segundo que abunde de idio
tismos de alguma lingua; correcto, incorrecto, descui
dado; conciso, prolixo, redundante ; energico, fraco;
suave, melodioso; duro, aspero; nobre, familiar, vulgar,
rustico; compacto, desunido; variado, uniforme ou monotono; forte, nervoso, frouxo; magnifico, grandioso, vehementc; elegante, ornado, florido; alto, elevado, su
blime ; lhano, singelo, tenue; temperado, medio; arido,
secco, desalinhado, inculto; solto, facil, corrente, embaragoso; cortado, periodico; igual, desigual; compassado,
symetrico, etc. etc., porque, segundo os varios graos que
tern a qualidade dominante, podem invcntar-se outras denominagoes.
Tambem, segundo que abundao com excesso as meta
phoras, se chama metaphorico, allegorico ou oriental (1).
Igualmente recebe outras denominagoes do torn domi
nante da obra; e assim se diz que 6 elevado, magestoso, liumilde, baixo, popular; serio, jocoso, burlesco, ironico,
satirico; festivo, austero, etc. etc.
Tambem as recebe do genero das composigoes, segundo
que e proprio de cada classe e de cada especie. Assim se
diz estylo prosaico, oratorio, historico, didactico, episto lar, poetico, lyrico, elegiaco, epico, tragico, co
m ico, etc.
Toma finalmente alguns nomes dos escriptores que tiverao aquella maneira particular, e diz-se Ciceroniano,
Pindarico, Agongorado, etc.
Toro. Para en tender o que significa esta palavra applicada ao discurso, basta saber que se chama assim por 1
(1) «Kaquelle mysterioso livro, chamado volgarm ente dos Cantares,
diz Vieira, descreve Salomao em alto e metaphorico estylo o corpo mystico
da Igreja catholica» (Mario, Rota m jiitie a , I , 522).
23
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metaphora certa qualidade sua, e que esla metaphora e
tomada do que se chama physicamente torn de voz. E ja
se sabe que se chama assim na voz humana : 1° sua maior
ou menor elevagiio; 2° a particular modulagao que rccebe
da intengao e situagao moral do que falla.
Em quanto ao primeiro, ninguem ignora que sao muito
differentes o tom do que esforga ou levanta a voz, e o daquelle que a affrouxa e abaixa; e em ordem ao segundo,
tambem c notorio, que em mui diverso torn modula um
homem as palavras, segundo que folia de veras ou por
graga, com seriedade ou rindo-se, affirmativa ou ironicam ente, alegre ou triste, colerico ou socegado; ou se
gundo que pede , se queixa, se lamenta, araeaga, aconselha, persuade, etc.
Transladada pois a palavra tom a designer aquelle caracter particular que recebe o discurso da elevagiio ou
baixezado estylo, e da intengao e situagao moral do que
folia, diz-se que o tom d’um discurso, ou d’uma parte
d’elle, e elevado, magestoso, nobre, familiar, serio, grave,
ironico, satirico, affirmativo, decisivo, dogmatico, pro
phetico, de inspiragao, de oraculo, alegre, triste, iracundo,
pacifico, submisso, pathetico, ameagador, terno, affec
tuoso , persuasivo, etc. e tc .; porque estas denominagoes
podem ser tantas, quantas sao as paixoes humanas, suas
variedades e modificagoes.
Classifica-se tambem o tom segundo as differentes especies de discursos ou de composigoes, e diz-se, como do
estylo, tom prosaico, oratorio, poetico, lyrico, epico, tra
gico, etc.
Differendas entre o estylo e o tom. Visto ja o que sao
o estylo e o tom , focil 6 ver em que se differengao
ambos.
1° £ claro que todos os tons sSo bons em si mesmos, e
s6 poderao ser inopportunos, se se empregarem em situa-
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c5es com as quaes nao quadrao; porem que entre os diffe
rentes generos de estylo que indiciums a 1guns ha viciosos
em si mesmos, e que em nenhuma circumstanda hfio de
em pregar-se, v. g. o confuso, o embrulhado, o barbaro, o
incorrecto, etc.
2° Que o to m , como nao e outra cousa que o diverso
grao de elevaelo na linguagem e a differente expressio
que exige a situacao moral do que falla, so tem relacao
com os pensamentos, as expressoes e a composicao das
clausulas, em quanto algumas qualidades dos pensamentos
e das expressoes, e certos giros particulares de construccao, contribuem tambem a exprimir e pintar a situacao
moral do orador. 0 tom refere-se mais particularmente as
formas, que sao as que mais exprimem os affectos ou a in
tensio do homem. 0 estylo, ao contrario, compfte-se, ou 6
o resultado, de todas as qualidades boas ou mas dos pen
samentos, das formas, das expressoes e das clausulas.
Por isso varios dos epithetos que conveui ao estylo nlo
podem convir ao tom , nem varios d’este ao estylo. Assim
que, nao se diz, tom embrulhado, alatinado, afruncczado, ornado, florido, elegante, arido, etc. etc., nem
estylo affirmativo, decisivo, socegado, iracundo, etc.
Em summa, o estylo t o caracter dominante que dlo a
urn discurso ou a uma composiglo, e a cada uma de suas
partes principaes, os pensamentos de que consta, as for
mas debaixo das quaes estlo presentados, as expressoes que
os enunciao, e o modo com que estlo construidas as clau
sulas; e o tom A a conveniencia que todas estas cousas
podem ou nlo ter com a natureza do assumpto, e com a
intencao e situacao moral do que falla. E como varias das
qualidades daquellas quatro cousas nada tern que ver com
estas trez ultimas, d’ahi vem que o tom indica nos dis
cursos, on escriptos, urn caracter distincto do que se
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cliama estylo; e mais circumscripto que este, e nao podem
convir-lhe muitas de suas denom inares.
Linguagem. Tambem e de notar que os epithetos que
se dao ao estylo, pelas qualidades relativas ao genio e regras da lingua, conveni mais perfeitamente a linguagem
ou phrase da lingua; e assim d’esta se diz, com m aispropriedade que do estylo, que e p u ra , castica, correcta, in
correcta.

Com este motivo devemos indicar a differenda que lia
entre a linguagem e o estylo, duas cousas que alguns confundem , e e importante distinguir. Linguagem e a collecao das expressoes com que o orador enuncla seus pensamentos. Por conseguinte e boa, se as expressoes sao
puras, correctas e proprias; e m;i, se carecem de algumas
d’estas qualidades, ou de todas ellas. Estylo e , como ja
dissemos, o caracter geral que dao ao discurso, ou a um
escripto, os pensamentos que contem , as formas debaixo
das quaes estao presentados, as expressoes que os enunciao, e ate o modo com que estas se achao combinadas e
coordenadas em suas respecti vas clausulas.
Por tan to , com urna linguagem p ura, correcta e ainda
p ro p ria, o estylo pode ser mao e defeituoso, se os pensa
mentos sao falsos, futeis, obscuros, etc., se as formas sao
inopportunas, se as expressoes, ainda que grammaticalmente boas, sao obscuras, redundantes, baixas, etc., e se
as clausulas nao tem a unidade, clareza, energia, ele
ganda e harmonia que respectivamente llies corresponde.
Porem o estylo tambem sera mao se, tendo as demais boas
qualidades que fleao enunciadas, fosse barbaro, incorrecto
e improprio.
Pela ligeira enumeragao que acabamos de fazer das mui
tas especies de estylo que se podem distinguir, se conhece
quao inexacta e a divisao que d’elle fazem os rhetoricos
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vulgares em tenue, medio e sublime; pois alem de que o
estylo nao pode ser constantemente sublim e, porque a sublimidade so pode achar-se em algums poucos e curtos
lugares, ja se ha visto a quantas mais cousas ha que attender, para classificar e distinguir os differentes estylos
dos oradores e escriptores, que a maior ou menor elevagao de linguagem, a qual sao relativas as denominagoes
de tenue, medio e sublime.
Na seegao seguinte diremos quaes s5o as principaes
qualidades do estylo oratorio. Em quanto ao tom, basta
dizer que ha de ser sempre serio, grave, ;is vezes modificado de familiar; affirmativo, dogmatico, alegre ou triste
quando convenha; submisso e pathetico quando for ne
cessario; nunca ameagador nem iracundo; e quanto possa
ser, terno, affectuoso e persuasivo.
A linguagem do orador ha de ser sempre correcta,
culta sem affectagao, e, tanto nas palavras como na phrase,
puramente portugueza.
s E c g io

ii

.

Qualidades do estylo oratorio.

O estylo do discurso sagrado ha de ser correcto, claro,
harmonioso, bem ligado, variado, conservando sempre
urna nobre simplicidade.
1° Conecto. E correcto o estylo quando no material das
palavras, e em sua concordancia e regimen , se observao
pontualmente as regras grammaticaes. Uma palavra impro
pria, um barbarismo, uma construcgao viciosa, fazem muitas vezes mais mal que ura pensamento falso ou um argu
mento defeituoso. Applique-se pois o pregador a corrigir
e limar seu estylo, lendo assiduamente os bons mestres da
lingua, evitando seusdefeitos de estylo, mas respeitando
muito sua phrase pura e genuina.
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2° Claro. E claro o estylo quando as palavras e ex
pressoes de que se serve o orador offerecem um sentid
distincto e que nao pode deixar de ser entendido po
aquelles a quem se dirige. Ninguem falla senao para qu
o entendao. A primeira qualidade do estylo foi e ha de se:
sempre a clareza; porem muito particularmente na elo
quencia sagrada, que nao tem por alvo senao ensinar
persuadir as verdades da religiao. Se os povos nos na
enlendem , em balde lhes prdg&mos (1).
Para o pregador ser claro em seu estylo, ha de evitar a
expressoes obscuras, as construcQoes viciosas, as clausula
muito longas e embaraQOsas, os termos technicos e amplii
bologicos, as metaphoras superiores d intelligencia dos ou
vintes, as palavras exquisitas ou peregrinas, as desusada
e obsoletas, os neologismos, numa palavra tudo que pod
causar no discurso ou na phrase alguma obscuridade ot
confusao (2).
(1) Diz-se proverbialmente em francoz : Ce qui n'est pai clair, n’es
pas franpais; porque se nao d iri tambcm cntre n o s ; 0 que nao i clar
nao 6 portuguez P ou ainda m elh o r:
clareza,
Nao ha lingua
Portugueza.
Sem

(2) Com razflo se indignou Vieira contra o estylo que em seu temp
chamavao c u lto : «Este desventurado estylo, diz clle, que hoje se usa, o
que o querem honrar chamffo-lhe culto; os que o condemnio, cliamSo
Ilie escuro; mas ainda lhe fazem m uita honra. 0 estylo culto nao 6 escuro
i negro, e negro b o ^ al, e muito cerrado. E possivel que somos Portugue
zes, e havemos de ouvir um prtgador em portuguez, e n3o havemos d
cntender o que diz ? Assim como ha Lexicon para o grego, e Calepino para i
latim , assim S necessario haver um vocabulario do pulpito. Eu ao menos <
tom ara para os nomes proprios; porque os cultos tem desbaptizado os san
tos, e cada autor que allegSo i um enigma. Assim o disse o sceptro peni
te n te ; assim o disse o Evangelista Apelles; assim o disse a aguia de Africa
o Favo de Claraval, a Purpura de Belem, a Boca de Curo. Ha tal modo d<
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3° Bern ligatio. A clareza e a forga do eslylo dependem
muito do nexo c do encadeamento das ideas, da maneira
natural de passar d’uma a outra. Esta qualidade torna o estylo natural, corrente, igual, agradavel a seguir, e proprio
para fazer felizes impressoes; porque ajuda muito os ani
mos a lembrar-se das premissas ',e a prever as consequen
d as. Attenda muito o pregador ao sentido e valor das par
ticulas para regular-lhes o emprego; pois muito contribuem
para o nexo do estylo, como para a clareza e encadeamento
das ideas; recorra tambem as transigQes quando for oppor
tuno, seguindo o que a este respeito dissemos a pag. 217.
4° Harmonioso. Merece o estylo o nome de harmonioso
quando sao suaves as expressoes de que se compoe o dis
curso , isto 6, quando fazem no ouvido agradavel impressao ; quando as palavras de que consta sao por si mesmas
e por sua combinagtlo faceis de pronunciar; e quando estao
coordenadas entre si de modo que nao resulle nenhum som
duro, aspero, desagradavel (1). Para conseguir a suavidade
geral das expressoes 6 necessario evitar :
a lle g a r!... Se houvesse um advogado que allegasse assima Bartholo e Baldo, havieis de fiar d’elle o vosso pleito ? Se liouvesse um homem que as
sim fallasse na conversaeJo, nao o havieis de ter por nescio ? Pois o que na
■conversaeJo seria necedade, como ha de ser discriqao no pulpito?» (1,4 2 ).
Como clareza d’estylo, em nenhum classico aebara o pregador melhor
modelo do que em Vieira; nSo diremos porem o mesmo d ’outros requisitos
de orador.
«Se gostas da affectabo e pompa das palavras, diz o mesmo Vieira no
prologo, e do estylo que chamJo culto, nJo me leias. Quando este es
tylo mais florecia, nascSrSo as prim eiras verduras do meu, mas valeome tanto sempre a clareza, que so porque me cntendiJo, comecei a ser
ouvido ; e o comcrarSo tambem a ser os que rcconheci'rJo o seu engano,
e mal se entendiJo a si m esm os.»
(1) NSo diremos que Vieira t sempre suave c harmonioso, mas alguns
laneos tem mui formosos que podem servir de modelo ; os melhores sSo
talvez os seguintes. Note-se no segundo como os sons vSo crescendendo
tornando-se mais fortes. Oh! se Vieira escrevi'ra sempre assim !...
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1° A repetigao d ’umas mesmas syllabas, taes sao, por
exemplo, as terminagoes consecutivas ou mui proximas em
do, em mente, em ados, osos, e tc .; em fim tudo que faz
caeophonia, isto e, mdo-soido.
2° A concurrenda de muitas vogaes, sobre tudo a a ;
porque, como para pronuncial-as distinctamente 6 ne
cessario abrir muito a boca, resulta o que em latim se
cbama hiatus, o qual sempre e ingrato ao ouvido; v. g.
Ia a Abrantes, a Alcacer, etc. Tai seria tambem a expressao buscdrao - o em, se nuo se corrigisse com o n euplionico : buscdrdo-no em.
3° 0 concurso de consoantes asperas, ou de difficil pronunciacao, como o r, o z, o r ou * final com outro r que
principia a palavra seguinte, e ainda mais a occurrencia
«A formosura t um bem fragii, c quanto mais se vai chegando aos annos,
tanto mais vai diminuindo e desfazendo em s i , e fazendo-se menor. Seja
exemplo d'esta lastimosa fragilidade Helena, aquella famosae formosa Gre
ga , filha de Tindaro, rei de Laconia, por cujo roubo foi destruida Troia.
Durou a guerra dez annos, e ao passo que ia durando e crescendo a guerra,
se ia juntam ente com os annos diminuindo a causa d’ella. Era a causa a
formosura de Helena, flor em fim da terra, e cada anno cortada com o
arado do tempo, estava ja tlo m urcha a mesma Helena, e tlo outra, que
vendo-se ao espelho, pelos olhos, que ja nao tinhlo a antiga vireza, lhc
corrilo as lagrim as; e nao achando a causa porque duas vezes fora roubada, ao mesmo espelho c a si perguntava por ella* (X I, 319).
«A aurora t o riso do edo, a alegria dos campos, a respiratio das flo
res, a harm onia das aves, a vida e alento do mundo. Comeea a sair c a
crescer o s o l, eis o gesto agradavel do mundo e a compositio da mesma
natureza toda mudada. 0 cco accende-se; os campos secclo-se; as flores
m urcliSo-se; as aves emmudecem; os animaes busclo as covas, os homens as sombras. E se Deos nlo cortara a carrcira ao sol com interpo
s itio da noite, fervSra e abrasara-se a terra, ardSrao as p la n ta s; seccario -se os rios, sum irlo-se as fontes; e forio verdadeiros e nlo fabulosos
os incendios dePhaetonte» ( I , 251).
Note-se que na primeira parte d’esta admiravel descriptio cstlo os
sujeitos antes dos verbos, e na segunda os verbos antes dos sujeitos, o
que n lo 60 dd variedade, mas energia ao discurso.
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de duas palavras, entre as quaes ajuntando a ultima syl
laba da primeira com a primeira da segunda, d’ellas se
forma urna palavra mal soante ou indecente (lj.
Depende tambem a harmonia de duas circumstandas
que sao : a boa dispositio dos membros e incisos das
clausulas, e sua cadenda final.
Tudo quanto se pode ensinar sobre a primeira se reduz a que os membros de todas as clausulas, e em cada
um d’elles seus respectivos incisos, se os tiver, estejao
distribuidos de modo que a respiragao nSo se cance para
recital-os, e que as pausas de sentido maiores e menores
caiao a taes distandas, que eslas tenhao entre si certa proporgao musical que se chama rhythmo ou numero; ainda
que este ultimo e mais propriamente a melodia das palavras de muitas syllabas, quando, por uma feliz mistura de
consoantes e vogaes, e de syllabas breves e longas, sao
agradavelmente sonoras.
Investigagoes philosophicas sobre este ponto e preceitos
genericos seriao inuteis para os que nao tiverem ouvido
delicado (2); para os que o tern, elle e o melhor mestre.
(1) N3o escapou o P* Vieira a este defeito, mui reprehensivel num
orador que tao bem fallava a sua lingua. No sermao da segunda dotninga da quaresma disse : Com os ais da mesma jlor por raios
(IV, 194). — No sermao de santo Antonio, falla assim : Servio Jacob
por Rachel (V I, 126). — Noutro sermao de santo Antonio traz esta expressao : A vista ou se faz por especies ou por raios (X II, § 8 ) . —
No sermao 12° de sao Francisco Xavier, § 7, falla assim : Chegando se
um a outro por razoes que tinhao de amizade.
Quando se nao possa evitar a occurrenda aspera de certas leltras flnaes
com as primciras da palavra seguinte, como e a do s ou z com o r , pronunciemos mais brandam ente uma e outra consoante, e nao as liguemos
entre s i, fazendo uma breve pausa euphonica, por exemplo : homens |
raivosos, choupanas | rusticas, rapaz | robusto, etc.
(2) «Quas aures habeant, aut quid in his homini simile s i t , nescio,»
diz Cicero dos que nao s3o sensiveia a harmonia.
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Em quanto a cadencia final, que por ser a parte mais
sensivel ao ouvido e a que pede maior cuidado, a unica rcgra importante que p6de dar-se 6: que nos discursos ora
torios , nos quaes se requer mais pompa e ornato que em
nenhuns outros, o soldo ha de ir crescendo ate ao fun;
que em geral, assim como devem reservar-se para os ulti
mos os membros mais longos, assim estes liao de terminarse com as palavras mais cheias e sonoras, e que n;lo se
colloquem nunca os monosyllabos no final das clausulas.
E necessario sem embargo observar, que nunca bao de
pfir-se seguidas muitas clausulas musicalmente medidas, e
que cm geral, ainda que nao deve desattender-se a harmo
nia , nao se ha de prodigalizar com excesso. Sobre tudo,
nunca se sacrifiquem ao grato do soldo a clareza, a precisao, a energia, a concisao e o natural do estylo.
6° Ornado. Se os femplos se ornao para dar mais pompa
ao culto divino, porque nao sera ornado o discurso que tem
por primeiro alvo a gloria de Deos ? Certa elegancia na
phrase, varios ornatos distribuidos a proposito, recommendao o orador, grangeao-lhe a benevola attentio dos
ouvintes, e pode por isso mesmo produzir nelles melhor
effeito. 0 que ha de evitar 6 a demasia e a ma escolha. Sejao sempre dignos da cadeira evangelica. Consistem estes
ornatos em imagens, exemplos, figuras engragadas, de que
esta cheia a Escriptura sagrada, e de que o pregador sabera
aproveitar-se imitando os grandes mestres da eloquencia
do pulpito (1).1
(1) Citarcmos, como modelo de estylo ameno e ornado, um exemplo de
Pc Jose Agostinho de Macedo, tanto mais de estimar quanto k nelle raro
este genero.
«Que eousa mais agradavel e lisongeira se pode offerecer a nossa vista
que uma flor em o regaco da prim avera, quando ao romper da aurora, ao
ru tila r do s o l, abre as avcludadas e orvalhosas flores ? (devia dizer foIhas ou mcllior pitalas.) Mas porque o mesmo dia que a ve no beri;o a
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6° Variado. Todo discurso, diz Fenelon, ha de ter suas
desiftualdadvis. E mister ser grande nas cousas grandes;
simples, sem baixeza, nas pequenas; ora comvem a brandura, ora tem lugar a vehementia. Seja pois nosso estylo
flexivo segundo as circum stantias; eleve-se ou abaixe-se
segundo as cousas que se hao de exprim ir; sem nunca porem se perder nas nuvens, nem descer ao infimo do trivial.
Alem de que nem a todos e dado elevar-se ate ao sublime,
e quem o tenta sem ter a forga e elevacao de espirito ne
cessarias , cai infallivelmente no mais ridiculo de todos os
defeitos, a emphase e a inchagao.
vS igualmente em o tum ulo, qual A a boa razao que n5o repute extrem a
loucura prezar uma belleza que tem tao fragil duraqao ? — Que cousa ha
mais deleitavel que urn sonho ameno que, sem a triste fadiga dos sentidos, apasceuta e nutre a imaginacao d'um a variada torrente de objectos
jocundissimos ? Mas desvaneeida aquella caprichosa mole de vSos phan
tasmas pelo sedimento dos fumosos e tum ultuantes vapores , seria uma
consummada insania dar apre^o aquella sonhada beatitude, aquella muda
scena, aquellas pintadas imagens que em um momento desapparecem. —
Que cousa ha mais soberba que um.altivo collosso fabricado dos mais ricos e preciosos metaes ? Mas se basta o impulso ou golpe d’uma pequena
pedra para o derribare rcduzir a po, que o vento espalhe, enSo o livre do
desprezo com que a razao o deve contemplar entre suas cinzas e ruinas.—
A mesma somhra nao sera ao menos merecedora de alguma estima ? Ella
t vivacissima e rapida quanto um espirito, e nasce sem fatiga, dilata-se
sem detensa, nao a inunda a chuva, nJo a mancha o lodo, n3o a entorpece o gelo, e a mesma luz, que i sua riv a l, quanto i mais viva, mais a
torna grande e sensivel aos olhos de quem a considera; mas a impossibilidade de a demorar e tornar firme e impenetravel A passagem dos corpos,
nos fazem esquecer e desprezar seus dotes, e basta dizer que i sombra
para se conhecer desprezivel.—Talvez, senhores, vos tereis lembrado que
nom eio da amenidade d'estas figuraa, eum e perca inconsideradam ente,
ou que don um livre voo a uma imaginacdo fertil e affeita as transportadas expressoes de outra linguagem , que n,io deve fazer-se escutar
nesta tremenda cadeira ! N io, senhores, nSo me perco! Eu tenho fallado
a ti aqui a linguagem das Escripturas divinas, e deveis saber que so de
vos tenho fallado» (Sermaode quarta feira de cinza, em 1813, p. 14,
15 e 16). — Veja-se adiante o artigo do Panegyrico.
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Sede unias vezes conciso, outras amplificatio; aqui reduzi vossa moral a uma sentenga, a um epiphonema; ali
entrai em alguns particulares; mostrai-vos em alguns lu
c r e s mais simples e quasi descuidado, em outros ornado e
quasi elegante; a um movimento forte fazei succeder expressoes brandas, pinturas socegadas, um simples raciocinio, sem nunca ser frouxo; haja sempre, pelo contrario,
certo vigor e animagao em vossas palavras. Variai o giro
da phrase, as figuras, as transigoes; evitai repetir amiudo
certas palavras ou cxpressoes, a que chamao vulgarmente
cstribilho ou borddo. Nada enfastia tanto o auditorio como
a uniformidade do estylo e do tom ; tudo que e variado
deleita e interessa. Jsto porem nao impede que o estylo,
com ser flexivel e variado, conserve sempre um mesmo
cunlio, as mesmas cores; 6 mister que parega sair d’uma
fonte perenne, e correr d’uma mesma penna. A variedade
nao exclue a unidade, antes com ella muito bem qua
dra (1).
7° Uma nobre simplicidade deve caracterizar em todas
as circumstancias o estylo do discurso sagrado. A verdadeira eloquenda rejeita e desapprova tudo que e affectado,
tudo que e exquisito, tudo que s6 produz effeito apparente.
Com quanta mais razao nao deve a eloquenda sagrada,
cujo andamento e tao grave, cujo fim tao elevado, dar de(I)
(I) Muito reprehensivel 6 o que se 16 no tomo XIII dos sermoes do
P* Vieira, Palavra cmpenhada, S 1", em que cm dous quartos de papel repete vinte e duas vezes a palavra olhado. — Neste mesmo tom o,
serm.lo de Exequias, § 6 , falla nesla forma : Quern e timilhante a
quern nao tern timilhante, nao p<)dc ter timilhante. — No tomo
X II, sermSo de Accao de graeas, falla assim : 0 eterno Pai, em quanto
Pai, fa t hoje pai ao notso principe.
Desagradaveis repetieoes que nos provlo que ainda os mais elevados
genios s5o sujeitos a errar, mormente quando cnvelhecem , como entlc
acontccia ao P* Vieira, que tinha mais de 80 annos.
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mao a essa maneira ambitiosa, com que muitos orari ores,
com o pretexto de encarecer a verdade, se dao importancia a si mesinos, e, longe de buscarem a salvagao das
almas, so tem por alvo unia va e esteril fama de bom pregad o r!
Santo Affonso de Ligorio levanta a voz com grande forca
contra os pregadores que assim profanao a palavra de
Deos e a cadeira evangelica. «Sao, diz elle, inimigos de
Jesu-Christo, traidores a palavra de Deos; seu modo de
pregar e um attentado contra o santo ministerio de que
estao encarregados. O demonio, accrescenta elle, nao pode
impedir a pregagao do Evangelho; porem sabe impedirlhe o successo suscitando similhantes pregadores.»
Ainda quando o auditorio e o assumpto extjao ornatos,
sejamos sempre singelos, sem affectagao, evitando as expressoes brilhantes, os termos poeticos, e toda essa phraseologia affectada, e por vezes inintelligivel, de que um
novo genero de eloquenda revesle ideas ocas e nogoes reli
giosas inexactas e pouco orthodoxas.
S E C $ IO III.

Das figuras proprias para ornar o cstylo.

As figuras dao graga ao estylo, aformoseao a imaginagao e captivao o espirito. Porem nao e esta sua verdadeira utilidade; ellas dao mais luz a verdade, mais forga
as provas, mais vivacidade aos sentimentos. Todas podem
contribuir para produzir estes differentes effeitos. Todavia,
urnas servem mais particularmente para exprimir as ideas
consideradas sem imagem nem sentimento, e pertencem
as provas; as outras ajudao a exprimir as paixoes. Ja fallamos destas duas primeiras classes, restao-nos as figuras
de imaginagaOjAiue d’um modo mais particular contribuem
para aformosear o estylo.
21

www.obrascatolicas.com

278

m anual

de

e lo q c e n c ia

sagrada.

Enlre as figuras de imaginagao tem o primeiro lugar os
tropos que de ordinario consistem numa imagem (1). Em

todas as rhetoricas se achao os preceitos que explicao sua
belleza e emprego. A metaphora merece particular attengao; nada ha tao engragado e energico como esta
figura (2). A allegoria, que nao e mais que uma meta
phora desenvolvida, e por extremo util para corar agradavelmente uma instrucgao que poderia desagradar. Nosso
Senhor nao se dedignava de recorrer muitas vezes a esta
figura.
A descripgao presenta os objectos com cores tao vivas,
offerece a imaginagao paineis tao animados, que nos parece
estal-os vendo, e seguir com os olhos as cousas de que nos
estao fallando. Quem nao pode pintar e descrever com viveza nao sera nunca orador; pois s6 por este meio pode
excitar o sentimento.
Os objectos que se podem descrever sao : os seres ab(1) Exemplo tirado do P ' M acedo: «CangSo os algozes’, em botao-se
os talhantes ferros do instrumento fa ta l, a que podfimos chamar com va
lentia d’uma im agem , afoice da morte» (Sermdo de Acgdo de gra
tas pclo milagroso beneficio da paz geral, p. 39).
(2) Querendo o P* Vieira pintar com viveza e energia o estado do h o i
mem abandonado de Deos usou das seguintes metaphoras : «Consideraime um homem scm uso de razao e um christao sem lume da fd, tal 6 o que
deixou e lancou de si. Cavallo no precipicio sem freio, navio na tempestade sem lemc, enfermo na doem;a m ortal sem medico. Em quanto a mao
de Deos o deteve, nao caio; em quanto as suas inspiracoes o guiarao,
nao se afogou; em quanto os seus auxilios o soccorrerao, nao m orrco;
m as logo o vereis precipitado , afogado, e m orto sem remedio , porque Deos abrio mao d’elle e o deixou» (V I, 431). — Reparem os rheto
ricos na regularidade e harmonia que reinao no dcsenvolvimento orato
rio das trez m etaphoras, pelos seus correlativos: Deteve, nao caio, do
1° m em bro, e p re c ip ita d o , do 2°, refere-se a cavallo; guiarao, nao si
afogou, e afogado, tem relacao com navio; soccorrerao, nao morreo, e morto, tem remedio, faz lem brar medico, Chama-se isto susten tar a metaphora.
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stractos nao personiflcados, os objectos materiaes inanimados, os factos ou successos passados, os acontecimcntos
futuros, as epocas do tempo, os sitios, lugares ou para
gons; o exterior d’uma pessoa verdadeira ou ficticia, suas
qualidades moraes e as d’uma classe inteira. Sao por tanto
mui varias as especies de descripgoes, de todas as quaes
nao 6 possivel dar exemplos, mas de que os oradores acharao grande copia em Camoes, Luiz de Souza, Bernardes,
dom Caetano Brandao; Vieira e mais rico em raciocinios,
ampliflcagoes e agudezas, do que em descripcoes, algumas
tem comtudo muito dignas de imitar-se (1).1
(1) Veja-se a d’tun dragao (1,9 5 ), a da !uz (»6i, 251), a da origem da
idolatria (<M, 486), a da peste ( I I , 1 74), a das minas do Potosi (IV,
407), a da Magdalena (V, 138), a da illia dos Neengaibas(Cartas selec
tas, p. 32), a da Serra de lbiapaba (Vozes Saudozas), etc. A da carrora da
sensualidade, a d’um engenbo de assuoar (Maria, Rosa mystica, 253
e 315).
Citaremos aqui um exemplo de descripcJo viva e animada a que os rhe
toricos cham.io hypotypose : «Vedes aqnelle homem robusto e agigantado, que com aspecto ferozmente triste, tosquiados os cabellos, cavados os olhos e correndo sangue, atado dentro em um carcere a duas
fortes cadfias, anda moendo em uma atafona ? Pois aquelle &Sansao. /
Vedes aquelle mancebo macilento e pensativo q u e , roto e quasi despido,
com uma corneta pendente ao hombro, arrim ado sobre um cajado, e sti
guardando um rebanho vil do gado mais asqueroso ? Pois aquelle &o pro
digo» ( I I , 326 ).
Por serem as descripqOes de successos futuros mais raras em nossos
cscriptores aqui transcrevem os uma das mais eloquentes do Pe V ieira;
predizia aquelle grande portuguez as desgra?as-que aconteeeriao sc os
Hollandezes triumphassem na Bahia, e rompeo nestas palavras :«Finjam os
pois (o que M fingido e imaginado faz h o rro r), finjamos que vem a Ba
hia e o resto do Brazil a maos de Hollandezes; que 6 o que ha de succeder em tal caso ? Entrarfio por esta cidade com furia de vencedores e de
h erejes; nao perdoarAo a estad o , a sexo , nem a id ad e, com os fios dos
mcsmos alfanges medirao a todos. Chorarao as m ulheres, vendo que se
n5o gnarda decoro a sua m odestia; chorarao os religiosos e veneraveis
sacerdotes, vendo que aid as coroas sagradas os nao defendem ; chorarao
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Advertimos ao pregador, que as descripcoes que fizer sejao sempre introduzidas com opportunidade, com gosto,
bem trabalhadas, e nunca com excesso; lembre-se que
Boileau censurou judiciosamente, em sua Arte poetica, a
pueril mania de querer descrever miudamente todos os
objectos. Se isto e urn vicio na poesia, muito mais o sera
na eloquenda sagrada. Advertimos mais ao pregador que
nao ha de fazer descripcoes simplesmente para ornato,
sentio para fortificar as provas, e fazer nascer ou excitar
cada vez mais um sentimento nobre e religioso.
A antithese e urna figura que tem grande attractivo, da
muita forca ao pensamento, energia a expressao do senti
mento ; consiste em contrapor umas a outras ideas confinalm enttftodos, e entre todos mais lastimosamente os innocentes, porque nem a esses perdoara a desbumanidade heretica. Sei eu , Senbor,
que so por amor dos innocentes dissestes-vos algum’hora, que nao era bem
castigar a Ninive. Mas nao sei que tempos nem que desgraca e esta nossa,
que a k a mesma innocencia vos nao abranda. Poistambem a vos, Senbor,
vos ba de akam -ar parte do castigo ( que i o que mais sente a piedade
christa), tambem a vos ha de cbegar.
t E ntrarJo os herejes nesta igreja, c nas outras, arrebatardo essa cus
todia, em que agora estais adorado dos an jo s; tomardo os calices e va
sos sagrados, e applical-os-hdo a suas nefandas em briaguezes; derrubardo dos altares os vultos e estatuas dos santos, deformal-as-hdo a cutiladas, e m ettel-as-hdo no fogo; e ndo perdoardo as mdos furiosas e sa
crilegas, nem as imagens trem endas de Christo crueiflcado, nem as da
Yirgem Maria. Ndo me admiro tanto, Senbor, de que hajais de conscntir
siinilhantes aggravos e affrontas nas vossas im agens, pois ja as permittistes em vosso sacratissimo corpo; mas nas da Virgem Maria, nas de
vossa sanlissim a M ai; ndo sei como isto pode estar com a piedade e amor
de filho!...• (Ill, 486).
Todo o aermdo da primeira dominga do Advento, prdgado na capella real
em 1650, exccptuando os desenvolvimentos e applicacues , nao e mais
que urna trem enda descripcao dos successos futuros d’aquelle grande e
ultimo dia. Leido-se seguidamente os comecos d09 SS 3, 4, 6, 8 (IU, 146,
1 5 1 ,1 5 6 , 163, 174).
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trarias, ja se exprimao por uma so palavra, ja por tinia
phrase inteira; e tambem consiste em approximar dous
sentimentos oppostos, que se fazem valer reciprocamente.
0 contraste em que se funda esta figurae uma das principaes fontes do bello no estylo, como em a natureza; mas
por isso mesmo esta figura ha de ser natural e nao buscada
com demasiado estudo (1).
Os similes servem nao so para ornar, senao tambem para
instruir e commover. Sao de grande uso no genero demon
strativo, quer louvemos, quer vituperemos; porque, para
realgar as qualidades d’uma pessoaou d’uma cousa, somos
naturalmente levados a comparal-as com outras que, sendonos mais conhecidas, podem fazer-nos conceber uma justa
id^a das primeiras.
Como nem sempre tenhao acertado os pr^gadores na es-1
(1) Vieira critica, com razSo, o abuso da9 antitheses : «N3o fez Ceos
diz e lle , o c£o em xadrez de cstre lla s, como os prigadores fazem o sermSo em xadrez de palavras. Se d’uma parte esta branco, da outra ha de
estar n eg ro ; se d’uma parte esta dia, da outra ha de estar n o ite; se d’uma
parte dizem lu z, da outra brio de dizer som bra; se d’uma parte dizem,
desceo, da outra hao de dizer, subio. Basta que nao havemos de ver num
sermao duas palavras em paz ? Todas hao de estar sempre em fronteira
com o seu contrario ? » ( I I , 40). Nao diremos que Vieira sernpre acertou
em suas antitheses, mas algumas nos dehou por certo mui engracadas, tal
4 a seguinte acerca da fd do patriarcha Abrahao : «E crer eu a Deos,
quando me manda trocar a patria pelo d esterro, o descanco pela peregrinacao, a casa propria e grande por uma choupana, a companhia dos
que sio meu sangue pela de gente estranha , de costumes e lingua desconhecida; vfide sc foi grande prova esta de K ? » (11, 262). Veja-se mais,
a p. 259 d’este tomo, uma larga antithese bem desenvolvida. No tomo V°,
le-se tambem a seguinte : «Estendeo Eva o braco 4 fructa vedada, e no
brevissimo espago em que o bocado fatal passou pela garganta do homem,
passou tambem com elle Jo mundo do estado da innocencia ao da culpa,
da immortalidade a m orte, da patria ao desterro, das flores as espinhas,
do descanco aos trabalhos, e da felicidade summa ao summo da infelicidade e miseria» (V, 4),
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colha dos similes aqui daremos algum as regras a este respeito.
1' Os smiles nao se hao de tomar de objectos que tenhao uma similhanca muito proxima, e obvia com o objecto
com que os comparamos.
«Quando para fazer sentir a conformidade de dous ob
jectos, se buscao tao similhantes que todos vejao que nao
podem deixar de sel-o, o autor m ostra, diz Blair, que lem
pouco engenho. Assim que, continua o mesmo critico,
quando Milton compara a arvore do Paraizo com a arvore
de Pomona, ou a Eva com uma driada ou nympha do bos
que, apenas recebemos prazer; porque, qualquer vd que
uma arvore se ha de precisamente parecer com outra ar
vore, e uma mulher formosa com outra que tambem o e .»
2“ Tampouco se hao de fundar em similhancas demasiado remotas. A razao e clara. A similhanca entre os ob
jectos comparados ha de ser, senao tao obvia que nao nos
cause prazer nenhum em descubril-a, ao menos tao sensivel que tampouco tenhamos que atormentar-nos para
comprehendel-a. Uma boa comparagao ha de ter sempre
alguma cousa de engenhosa, e ha de presenter certa ana
logia entre dous objectos que ao parecer nao tfim entre si
nenhum ponto de contacto; porem estes pensamentos engenhosos nao hao de nunca degenerar em subtilezas. Uma
com paratio nfto 6 um enigma.
3" NSo hao de ser demasiado communs e trilhados. A
esta regra faltao ordinariamente os oradores medianos e
os engenhos estereis.
4a Nunca se hao de tirar os similes de objectos baixos e
despreziveis. No livro da natureza, aberto a toda a gente,
<5 que os grandes oradores, assim como os poetas, busedrao
suas mais formosas comparagoes.
5“ Ainda sendo os similes claros, opportunos e bem escolhidos, nao se prodigalizem com dem asia; e sobre tudo
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nao se accumulem muitos para illustrar um mesmo ob
jecto. Dm bom basta.
0 Pc V ieira, occupado quasi sempre de raciocinios, de
agudezas e de intcrpretacoes biblicas, parece desdenliar os
similes como meios segundarios; eis aqui por&m alguns
que nao desdizem dos grandes meios oratorios em que
elle mais brilhava. Comparando santo Agostinho com a
aguia, diz : « A aguia, depois que lhe nascem os filhos, e
Hies da a primeira criacao indistinctamente, lira-os do
ninho, suspende-os nas unlias, e cxamina-os um pnr um
aos raios do sol; se olhao de lito em fito para o sol sem
pestanear, reconhece-os, e conserva-os como filhos pro
prios ; mas se fechiio ou affastao os olhos, e nao soffrem
todaa luz, repudia-os e lanea-os de si como adulterinos.
Assim fez a nossa Aguia ( santo Agostinho) com todos os
sens livros, com todas as suas resolugoes, e com todos os
seus ditos e pensamentos. Examinou-os aos raios do sol da
verdade severissimaraente; dos que achou conformes, fir
mes e constantes, reconheceo-os por proprios; aquelles
porem , em que descobrio alguma fraqueza, ou menos conformidades, retratou-os, e condemnou-os como nao seus»
(III, 125).
« A settapara subir segue Yiolentamente as forgas do
areo e do impulso; mas para descer nao tem necessidade
de braco allieio, a mesma natureza a leva sem violencia ao
baixo, e quanto mais baixo, tanto mais depressa. — A barquinha posta na veia do rio, com a vela tomada e os remos
recolhidos, levada so do impeto da corrente como em liorabros alheios, tao descangadamente desce como apressada.
Pelo contrario, ao subir pelo mesmo rio acim a, seja o
vento embora tao forte que quasi rebente as velas, e os
remeiros tao robustos que quebrem os remos, mais 6 a
agua que suao que a que vencem. — Nos mesmos para su
bir a um monte, 6 com tanta difficuldade c molestia, que a
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propria respiracao se canca e se aperta; mas, para descer
ao fundo do valle, o mesmo peso do corpo o ajuda, aligeira
e move; e mais levados, que andando, chegamos sem
cancar ao lugar mais baixo e ultimo. Tao facil e o descer, e
tao difficultoso o subir!» ( V, 204).
Note-se como o orador termina por um epiphonema que
encerra o ponto que elle queria provar com os differentes
similes que propoz com graca e acerto.
Veja-se como o orador enumera os thesouros escondidos
do ultimo lugar, p. 223 do mesmo tomo quinto.
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LIVRO S E G U N D O .
D i f f e r e n t e s g e n e r o s «Ic d is c u r s o s a g r a d o .

0 discurso sagrado toma differentes formas segundo as
materias que trata o orador, e as circumstandas em que
folia. D’aqui resultao differentes generos de discurso sa
grado, cada um dos quaes tem seu tom particular e seu
andamento proprio. Com quanto se submetta cada um
d’elles em geral as regras precedenlemente estabelecidas,
d’ellas porem se aparta a certos respeitos, e segue oulras
regras particulares. E pois necessario para completar o
que di/ respeito a composicao do discurso sagrado, que
percorramos esses differentes generos, indicando o que 6
proprio a cada um d’elles. Comecaremos pelas formas
mais simples, e acabaremos pelas mais elevadas. Nao sendo
o catecismo um verdadeiro discurso sagrado, e perlenccndo todavia rigorosamente a pregacao evangelica, da
qual e o primeiro gruo e um dos principaes deveres, tratarernos d’eile num capitulo prelimiuar.
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CAPITULO PRELIMINAR.
Do c a t c c is m o .

8ECCAO I.
E x c e lle n tia e d iffic u ld a d e s d o c a te c im o .

Entendemos por catecimo o ensino da doutrina christa
dado pelos parochos, ou por ecclesiasticos que os representao, aos meninos de sua freguezia. Podemos definii-o
mais regularm ente: uma inslruccao familiar acerca dos
elementos da doutrina christa, feita em forma de dialogo
entre o catecista e seus ouvintes, ou em forma de discurso
dirigido aos que elle esta encarregado de instruir na religiao. O catecismo tem pois por objecto as verdades que o
Christao deve saber, e os deveres que 6 obrigado a praticar para salvar-se; seu fim essencial e directo 6 a instruccao do homem em tudo que 6 necessario ou util para
sua salvacao.
Confla a Igreja aos pais e mais de familias, a quern pertence a educacao de seus filhos nos mais tenros annos, o
cuidado de lhes ensinar os primeiros rudimentos da dou
trina christa; porem reserva-se o direito de lhes dar mais
solida instruccao pelo ministerio de seus pastores.
Felizes os que se achao encarregados de ensinar a dou
trina aos m eninos! Preenchem elles um cargo por extremo
caro ;i Ig reja, mui honroso na casa do Senhor, grandis
simo aos olhos da f e , e de tal im portanda em seus resultados, que neste respeilo nenhum genero de pregacao
Ihe pode ser comparado. Todo o edificio da salvagao d’aqui
depende.
Appliquc-se pois com zelo o catecista, nao so a illustraro
entendimento dos meninos com o ensino das verdades da
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fe, mas tambem a formar-lhes o coracao pelo amor da virlude. Ao niesmo passo que lhes explica os elementos da
doutrina christa, ha-de lhes ir ensinando a amar a santa religiao, a venerar seus m inistros, a observar seus mandamentos. Estas primeiras impressoes duranto toda a v id a;
conservarao firmes a uns, trarao a outros depois dos dcsvarios da mocidade a vereda da virtude, ainda na velhice
servirao de consolanto a muitos.
0 catecismo renova as freguezias, forma as povoacoes
christas e virtuosas, mantem o sentimento religioso, e
salva, por assim dizer, a sociedade de sua ruina. Taes sao
as vantagens do catecismo; mas grandes sao tambem as
difficuldades que tem a veneer o catecista. Este genero de
ministerio offerece pouco attractivo, e quer muita paciencia; e mister repetir muitas vezes as mesmas cousas,
abaixar-se continuamente ao nivei dos meninos e soffrer
sua ligeireza, sem esperar d’elles, nem de seus pais, grande
reconhecimento. Este cargo nada tem de brilhante, n;to
offerece nenhuma compensacao humana, e com tudo exige
muito acerto, muita attencao e muita perseveranga.
Lembre-se portim o catecista do interesse que o Salvador
tomava pelos meninos, chamando-os para o pe de si para
os instruir e abencoar: Sinite parvulos venire ad me; nao
se esqueca da caridade do Apostolo que se fazia tudo para
todos a fini de os ganhar a Jesu-Christo, omnibus omnia
factus; anime-se com o exemplo de tao illustres varoes que
mostrarao a alta conta em que tinhao este ministerio, pois
elles mesmos o preencherao; d'um sao Francisco de Sales
que, em quanto suas occupacoes Ih’operm ettiao, preenchia em sua cathedral as func$oes de catecista, e, quando
nao podia fazel-opor si mesmo, nao confiava estas funcQoes
senao aos mais dignos de seu clero. Lembremo-nos, finalmente, que o Salvador olha como feitoa elie mesmo o bem
que fizermos As almas desvalidas que tfim forne e sede dc
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inslruccao religiosa; falta-lhes o pao da doutrina, so nos
podemos d ar-lh ’o! Qual nao deve ser nossa consolatio
pensando que instruiraos ao raesmo Salvador na pessoa
do raenino pobre e desvalido, e que ouviremos um dia da
sua boca estas consoladoras palavras : Amen dico vobis:
quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis mihi
fecistis (Matth., 25, 40).
S E C C .iO I I .

Maios geraes para bem ensinar a doutrina.

I’rimeiro que tudo ha de o catecista conceber uma alta
idea das 1'unccoes que exerce, excitar em seu coracao uni
zelo ardente pela salvacao dos raeninos, e ter-lhes um verdadeiro amor. Ama et fac quodvis. Este sentimento lhe
fara veneer todas as difficuldades e o tornara engenhoso
para descobrir os meios mais seguros e efficazes de procurar a instruegao e a felicidade dos que estao confiados a
seu cuidado.
A grande arte e fazer amar e estimar o catecismo aos
meninos. Se vem a elle de ma vontade, desgostao-se de
todo ensino religioso, e muitas vezes para toda a vida.
Porem se o catecista tern a liabilidade de inspirar-lhes
uma alta idea do catecismo, de os affeigoar a elle, sera
senhor de suas vontades e fara d’elles o que quizer. Para
conseguir este fim , e necessario que elle mesmo parega
affeicoado ao catecismo; mostre ardor neste ministerio,
e vejao os meninos que o exerce com gosto e que lhe da
grande im portanda. Proceda de maneira, c obre com tal
a rte , que os meninos se persuadao que os ama e que se
lem por feliz de se ver no meio d’elles. Estude pois o modo
de se presentar, de lhes fallar, e ale de os reprehendor, de
orle que nunca mostre mao humor, impaciencia, aspeSeza; seja gradoso seu rosto, affaiel sua voz, comedido
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seu fallar. Haja em seu exterior urna feliz mistura de circumspecgao e tie bondade: a circumspecgao imponi respeito a ligeireza, a bondade ganhara os coragoes e dara
animo a timidez.
2° Nao perca nunca a brandura, a paciencia c a longanim idade; saiba dominar-se de modo que nunca em seu
rosto apparegao assomos de ira ; nao possao nunca os mcninos attribuir ao mao humor, a paixao, a parcialidade
urna reprehensao ou um castigo. Sejao raras as punicoes,
e nunca pesem sobre a generalidade dos meninos, mas
sobre alguns em particular. Hao de variar-se os castigos,
segundo a natureza das culpas, a condigao e o genio dos
culpados. Deveni consistir em certas privagoes pouco im
portantes ou em pequenas humiliagoes; sejao porem temperados sempre com brandura e bondade.
3° Um grande meio de interessar os meninos, e por-se
o catecista sempre ao seu alcance, como se fossem seus
iguaes e estivesse conversando com elles. Ha de pesar com
cuidado as ideas que llies quer communicar e as expressoes de que se ha de servir, de tal modo que llies nao proponha cousa alguma (jue elles nao possao comprehender.
Explique-lhes tudo que precisa explicacao, em poucas palavras , e o mais singelamente possivel; falle pausadamente, e articule bem todas as palavras. De-se o catecista
ao trabalho de aprender bem os nomes de todos os meni
nos, para os poder chamar ou advertir quando convier.
Podera estabelecer varias divisoes num mesmo catecismo
se for numeroso e houver entre os meninos alguns mais
adiantados ou mais intelligentes; notarii os progressos que
vao fazendo, e assim llies dara emulagao e o desejo de chegar ao conhecimento de novas verdades. A ordem que scguira nas materias contribuirii lambem muito, nao so para
a clareza do ensino, mas lambem para a duragao das im25
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pressoes; primeiramente o dogma, depois as consequentias
moraes.
4° 0 catecista ha de fazer quando poder para picar a curiosidade dos meninos e despertar-lhes a attengao. Tenlia
sempre presente, que a maior parte dos meninos nao podem fixar sua attengao, num mesmo objecto, mais de quatro
ou cinco minutos. E por tanto necessario variar continuamente as explicagoes e entremeial-as com historias, para
bolas, comparagoes tomadas de objectos que mais inlcressao sua juvenil idade.
6° Excile-lhes a emulagao com distincgoes e recompensas.
Com este estimulo, dado a proposito, ganhao animo os me
ninos, retem melhor o que se lhes explica, tomao amor ao
catecismo e fazem rapidos progressos na sciencia da religiao. Nao multiplique porem as recompensas, e saiba darIhes importancia.
6° Os canticos sao muito uteis; e um meio de dar desafogo aos meninos e de os instruir. Sao Francisco Xavier
fazia cantar aos meninos o Padre nosso e a Ave Maria; e os
missionarios, quevierao depois d’elle, temseguidofielmente
o mesmo methodo, lembrados talvez d’aquellas palavras de
SciO Paulo, in hymnis et canticis.
SEcgio in.
M o d o d e e n s in a r .

1° Perguntas sohre a lettra do catecismo. Dm ponto es
sential e que os meninos saibao perfeitamente a lettra do
catecismo, que respondao sem hesitar a todas as perguntas
que lhes fizerem, seguidas ou salteadas. Para isto 6 neces
sario que o catecista tenha um registro com os nomes dos
meninos, segundo os bancos em que estao sentados, para
fazer perguntas rapidas, ora a um, ora a outro, como fazem
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os decurioes nas aulas de latim ; e nao menos necessario
que elle mesmo saiba de cor as perguntas e respostas.
2° Explicagao. A faculdade mais desenvolvida dos meninos e a m em oria; a ella se ha de pois recorrer com preferencia. Porem de que serviria saberem de cor toda a doutrina, se niio entendessem o que repetem ? e pois um dever
rigoroso para o catecista explicar de modo claro e breve
todas as perguntas e respostas, e ate as proprias palavras,
a fun de que os meninosnao fallem como papa gaios, e dem
um sentido ao que jd sabem de cor. Siga o catecista a regra
de santo Agostinho, recommendada por Bossuet: breviter,
aperte, verisimiliter.
Breviter, pouco e bom. Os meninos sao vasos de boca

estreita, em que nilo pbdem entrar as nocoes e a sciencia
senao, por assim dizer, gota a gota. Conserve-se sempre o
catecista ao alcance dos meninos, ponha-se em seu Jugar
e veja o que pode supportar sua attencao; prepare sempre
o que ha de dizer-lhes, e nao falle nunca ao accaso; a diffusao vem quasi sempre de falta de preparaeflo.
Aperte, claramente, com clareza. Seja o catecista claro
nas ideas, nas expressoes, em tudo que disser; evite tudo
que <5 elevado, oratorio, figurado; falle-lhes, quanto ser
possa, sua linguagem; sirva-se das ideas que lhes sao conhecidas; rectiflque a significagao de algumas palavras
que elles tomao em accepgoes inexactas; quando se servir
de algum termo que lhes mlo 6 conhecido, explique-lho
por outros que elles ja conhecem, e assim os ira formando
a fallarem como convem.
Verisimiliter, de modo que parega razoavel aos meninos
tudo que lhes d iz; adduzindo razoes, provas simples que
firao a intelligencia sem precisarem de grande raciocinio.
Tudo que e sensivel, admiravel tem maravilhoso poder
para fixar a imaginagao essencialmente movel dos meninos,
fazel-os attentos e ajudal-os a comprehcnder. As imagens,

i
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as anecdotas, os exemplos tem sobre elles grande imperio.
Tenba pois cuidado o catecista de presentar-lhes debaixo
do veo d’uma historia, verdadeira ou fingida, o ponto de
instrucgao que mais deseja que elles retenhao. Alem de
que, todos os homens gostao da narrativa, e nao e sem um
particular des ignio da providencia, rica em sabedoria e
bondade, que Deos fez depender, em grande p arte, de fa
ctos todos os dogmas de nossa santa religiao. Por isso ve
rnos que na instruccfio do povo nada ha mais util do que
fazer sair tudo da historia da religiao. Do mesmo methodo
usaremos para com os meninos, e e por isso que Bossuet
poe no rosto de cada ligao de seu catecismo um resumo
dos factos que devem servir-lhe de introducgao e de explicagiio. Assim que, no rosto da primeira ligao acerca da
doutrina christa, do primeiro catecismo de Bossuet, le-se :
«Representar-se-ha J.-C. na idade de doze annos ouvindo
os doutores da lei e fazendo-lhes perguntas; »e na terceira,
acer.a do mysterio da Santissima Trindade : «Conte-se
como succedeo o baptismo de nosso Senhor, em que apparecerao as trez pessoas divinas.» Poder-se-ia por este modo,
e com grandissima utilidade, fazer sair toda a instrucgao da
historia sagrada, e em particular da vida de nosso Salvador,
tornando sempre em cada materia um facto por base da
instrucgao.
3° Conservando sempre na instrucgao as trez qualidades
que acabamos de indicar, podem com tudo seguir-se dous
caminhos differentes : um e o methodo do discurso seguido; mas este nao pode convir para preparar os meni
nos para a primeira communlnio; nao seria possivel fixarlhes a attengao; o outro consiste em reduzir toda a materia
a perguntas. Quereis explicar e fazer comprehender a resposta a esta pergunta : Quem, e Deos? Deos e o creador, e tc .; podereis fazer as seguintes perguntas : Quem
suo os que fazem as casas? Os pedreiros... N<io tendes
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visio algumas que se edificassem por si mestnas?... Mas
as estrellas, os monies, os mares, os rios, nao se pzerao
dies por simesmos?... E assim, de pergunla cm pergunta,

vfim a comprehender a verdade que se llies queria explicar.
Porem eslas perguntas hao de ser feitas com discernimento.
Hao de s e r: i° precisas, claras e curtas. 2° Evite-se toda
pergunta ociosa, ou muito subtil, ou imprudente, seja cm
materia de (e , seja em materia de costumes. 3° E mister
fazer perguntas a que os meninos possao responder;
quando respondem bem, cobrao animo e tomao mais sentido; quando nao poderem resolver a difticuldade e mister
ajudal-os, pol-os no caminho, indo sempre do conhecido ao
desconhecido, do facil ao difficultoso, de maneira que lhes
parega que forao elles quern acharao a resposta. Algumas
vexes porem , para despertar a attengao e picar a curiosidade, sera bom fazer alguma pergunta a qual se sabe que
os meninos nao podem responder, para que o catecista
tenlia occasiao de mostrar o seu saber; mas em geral ha
de conservar-se sempre ao alcance da multidao.
Regra geral : e necessario pregar pouco, e perguntar
muito; o melhor catecista e o que sabe melhor fazer per
guntas. Porem os factos hao de ser referidos, e as historias
contadas seguidamente, mas de modo que sirvao a expli
car o ponto de que se trata e nao para distrahir os me
ninos. Tenlia o catecista muito cuidado de fazer sempre
applicagoes praticas, e inspirar aos meninos sentimentos
de virtude e piedade.
4° Depois do ensino elementar da doutrina christa, pelo
qual se preparao os meninos para a primeira communhao,
ha catecismos chamados de Perseveranga, em que se explicao, no decurso de trez annos ao menos, o credo, os mandamentos, os sacramentos, e tc ., em forma de instrucgoes
regulares, que durao ordinariamente m eiahora; nos collegios ha um ensino superior de religiao que acompanha

J
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progressivamente todas as aulas a te A philosophia; por
este modo nao s6 adquirem os mancebos insensivelmente
urn conhecimento cabal da religiao, mas acostumao-se a
estimdl-a, e achao-se em estado de defendel-a. Nao e menor
o proveito que resulta, para as meninas, dos catecismos de
Perseveranca, que muito florecem ua freguezia de sao Sul
picio, e em outras de Pariz. Se os parochos querem ter freguezes bons christaos organ izem estes catecismos, e serao
largamente recompensados pelos abundantes fructos que
liao de colher para gloria de Deos e salvacao das almas.
Veja-se o que a este respeito dissemos no Tesouro de Me
ninas.

CAPITULO PRIMEIRO.
U a h o m e ]Ia.
S E C f& O I.

Antiguidade, natureza, regras da homelia.

A palavra homelia e grega, Jaata, e significa conversacao, discurso familiar, sermo. Deo-se, nos primeiros seculos do christianismo, este nome aos discursos que faziao
os bispos aos fieis reunidos nos templos, para mostrar, diz
Fleury, que nao crao harengas nem ora^oes de apparato,
como as dos oradores profanos, mas praticas simples, como
as que um mestre faz a seus discipulos, um pai a seus
filhos. Phocio distingue a homelia do sermao, em que a primeira era pregada familiarmente pelos bispos, que faziao
perguntas ao povo, e respondiSo as que elle Ihes fazia;
sendo que os sermoes se pronunciavao a maneira dos antigos oradores.
Pelas homelias que nos restao dos Padres poddmos julgar
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que este methodo de instruir o povo consistia em explicar
a Escriptura sagrada, explicabo em que aquelles veneraveis pastores fazido entrar todas as advertendas e instruc
t s que queriao dar a suas ovelhas. Nos domingos e fes
tas dos martyres, reunido todo o povo na S6, um sacerdote
ou um diacono lia um lugar dos livros santos; subia logo
ao pulpito o bispo e explicava o que se acabava de ler, descnvolvendo, paraphraseando, intermeiando reflexOes moraes, demorando-se em cada versiculo, segundo sua impor
tanda. Na seguinte reunido continuava a explicando desde
o lugar em que a tinha deixado, e assim ia fazendo ate o
fim do livro.
Aquelles santos doutores, dotados de grande engenho,
explicavao com grandissima facilidade um livro que era
toda sua theologia, que haviao estudado a fundo, de que
haviao feito por largos annos, e de que faziao ainda, o ali
mento habitual de suas almas. Ndo se contentavao pordm
com uma explicando simples e secca do sentido dos livros
santos; fallavdo com viveza, animando, interesse, e sabiao
amenizar suas instrucnbes com todos os encantos da elo
quenda. Muitas vezes ate davao a suas homelias a forma
de verdadeiros discursos, e conformavdo-se com as regras
tranadas pelos antigos mestres da oratoria. A este genero
pertencem as homelias de sdo Gregorio Nazianzeno e as
de sdo Jodo Chrysostomo ao povo de Antiochia. Contra o
costume geralmente estabelecido, era elle simples sacerdote
quando foi encarregado de annunciar a palavra divina.
Quasi todas as homelias que temos dos Padres gregos e la
tinos , aos bispos as devemos. Fez-se com tudo no quarto
seculo uma gloriosa excepndo entre os Gregos, a favor de
sdo Jodo Chrysostomo, como no quinto entre os Latinos, a
favor de santo Agostinho; fordo, um e outro, encarregados
de pregar, antes de serem elevados ao espiscopado, por
causa de seu talento singular e de sua rara doulrina.
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Depois clos santos Padres nao deixou a homelia de estar
em uso na Igreja. Eiitende-se lioje por homelia : «Lina explicaciio simples e piedosa do evangelho ou da epistola do
dia, na qual se segue a ordem dos factos edas verdades que
elles encerrao, tirando dos principaes textos uma inslruccao propria para edificar o auditorio. » 0 fun da homelia
nao e pois, como no sermao, inculcar alguma grande verdade, recorrendo a todos os meios-da oratoria, mas antes
inslruir, edificar, alimentar a piedade pela uncgao naturalmente annexa ;i explicacao pia do texto sagrado, e que nao
deixa de commover os coracdes sempre que se faz d’um
modo animado e interesante.
Eis aqui as regras da homelia actual, propriamente dita :
1° Comega-se pela leitura, em lingua vulgar, de todo o
evangelho, ou de toda a epistola, o u , quando menos, da
parte que se quer explicar. Ila de fazer-se esta leitura em
voz alta e intelligivel, e urn pouco animada.
2° Dao-se depois todos os esclarecimentos preliminares
que sejulgao necessarios ou uleis sobre as circumstandas de
tempo, de lugar, de pessoas; a occasiao, os motivos que dirigirao a Igreja na escolha que fez para tal dia, tal epoca,
d ’esta parte do texlo sagrado; os usos da lei antiga, os cos
tumes do povo hebreo ; presentao-se, numa palavra, todas
as particularidades historicas, ou quaesquer outras, que
podem dar luz a este lugar da Escriptura, ou preparar a
inslrucgao. E muitas vezes importante trazer a lembraca o
que no contexto precede o evangelho. Assim, por exem
plo , numa homelia sobre o evangelho da festa do corpo
de Deos : Caro mea cere est cibus (Joan., 6, 56), e neces
sario lembrar a que proposito e em que circumstandas
pronunciou o Salvador estas palavras.
3° Repete-se cada versiculo separadamente, seguindo
o evangelho, com o livro na mao. Explica-se primeiramente
o sentido litleral; se elle offerece alguma difflculdade par-
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ticular,' resolve-se, ou aclara-se, comparando os textos
entre si ou recorrendo ao testemunho dos santos Padres, in
terpretes naturaes dos iivros sagrados. Excusado e dizer
que nflo se trata aqui de explicacao grammatical nem de
discussao philologica.
4° Se se encontrar algum bom sentido mystico ou espiritual, bein fundado, nao se lia de desprezar, se o auditorio
pode com elle edificar-se.
5° E mister sobre tudo intercalar as reflexoes moraes,
asceticas e ate muitas vezes dogmaticas, que se presentao
naturalmente. Haja porem discernimento na escolha deltas,
e prefiriio-se sempre as que forem mais proprias para
alimentar a piedade dos fieis.
6° Posto que na bomelia possa o pregador descer a
certos particulares que nao seriao admissiveis nos outros
discursos, e seja seu estylo singelo e por vezes familiar,
nao lia de porem perder nunca de vista o que exige a dignidade do pulpito.
7° Acabao commummente as homelias por urna exliortacao animada e pathetica, ou terna e maviosa, a fim de inculcar mellior as verdades expendidas, e de acabar de fazer
uma saudavel e forte impressao nos coracoes. Applique-se
sobre tudo o pregador a recommendar um ou outro ponto
mais importante e mais essencial.
N. B. Hoje em dia ,ja se nao u s a , a nao ser nalguma
Igreja de Roma, ler e explicar cada versiculo seguidamenle;
contenta-se o pregador coni explicar os trez ou qualro pon
tos principaes do evangelho, fazendo applicares moraes
ou piedosas, como fica recommendado, ou enlao faz um
sermao parochial como adiante se dira.
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Vantagens e inconvenientes da homelia.

Vantagens. V E um genero d’instrucgSo cheio de piedade e uncgao. Nada mais suave em sua simplicidade que
as palavras do Salvador. Recebe alem d’isso a instrucgao
grande forga da serie e ligagao dos factos e das palavras.
Einfim 6 mais puramente a palavra de Deos; o discurso hu
mano tem ali menos parte e nao vem nunca sentio depois
da palavra divina.
2“ Pode o pregador ser util a um maior numero de pessoas, porque Ihe e mais facil achar uma moral applicavel ;’is
differentes classes de ouvintes. Tem, alem d’isso, todaafacilidade de tratar ou tocar depassagem materias, ou entrar
em particularidades, que nao teriao lugar noutro genero de
discurso. Finalmente, pelo que respeita aos ouvintes, prejudicao menos as distracgoes ao fructo da pregagao do que
se assistissem a um discurso regular, que pede uma attengao
nao interrompida.
Inconvenientes. 1° Nao se trata nada a fundo, sobre
tudo quando o evangelho offerece varias verdades. Pouco
se pode dizer sobre cada uma d’ellas; apenas se apontao
superficialmente as materias. Este genero n;io convem pois
quando se trata de extirpar os vicios ou de fazer alguma
impressao forte, porque nao admitte nem amplificagao, nem
nenhuma combinagao dos grandes meios oratorios; so p6de
convir a auditorios compostos de pessoas instruidas ou de
votas , como sao as communidades religiosas, os semina
rios , os catecismos de Perseveranga.
2° E mister muito talento para poder interessar os ou
vintes ate ao fim e sustentar-lhes a attengao, por causa da
passagem continua d’uma verdade a outra, visto que a ho
melia nao tem outra unidade mais que a do mesmo evan-
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gelho e o encadearaento dos textos. Nao seguem os ouvintes fcem o pregador, porque iuio veem onde eiie teude,
retem pouco o que elle d iz , porque os desenvolvimentos
nao se ligao bem entre s i , e nao tem por alvo um ponto
unico.
Podemos obviar a estes inconvenientes fazendo entrar
todas as verdades particulares no desenvolvimento d’uma
so idea principal. Desde logo teremos uma unidade rigorosa, e a homelia vem a ser um verdadeiro discurso d’um
genero mui nobre e elevado. Taes sao as homelias de Mas
sillon e as do Pe Ventura (1). E necessario porem confessar
que, tratando assim a homelia, havemos de renunciar as
principaes vantagensacimaindicadas. Note-se, al6m d’isso,
que s6 algumas parabolas e alguns factos importantes da
sagrada Escriptura se prestao a este genero de homelia.
Citaremos em particular a parabola do fdho prodigo, a do
rico avarento, a do economo infiel, a das virgens loucas, a
do phariseo e do publicano, a do Samaritano; a pesca
milagrosa, a tempestade acalinada, a conversao da Magda
lena e a resurreigao de Lazaro.
Busquemos conservar-lhe quasi inteiramente sua forma
prim itiva; modifiquemo-la somente segundo as regras tragadas por um grande mestre, Luiz de Granada. D’esta maneira conservaremos todas as vantagens da homelia e evitaremos a maior parte de seus inconvenientes.
Em lugar de lermos o texto sagrado, limitemo-nos a expor o facto ou a parabola que encerra o evangelho; ajuntemos-lhe alguns ornatos, demos-lhe alguns desenvolvi
mentos, de maneira que fagamos uma narragao oratoria. A
narrativa tem por si mesma muito attractivo. Pode tambem
(1) Que elle prtgou em Roma em 1843, e que deo a luz com o titulo
de Scuola de miraculi, e tambem as que publicou em francez, com o
de let Femmes de I’EvangHe, etc.
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dividir-.se esta narragao em tantas partes quantos s:io os
pontos particulares que nos propomos tratar.
Consistirao exordio em alguma sentenga, algum lugar
commum que nos leve naturalmente ao ponto em que pretendemos insistir, ou que nos propomos tratar em primeiro
lugar, ou, em fim, em alguma considerabo sobre a occasiao, etc. Poderemos tambem dizer algumas palavras a
cerca do divino autor dos Evangelhos, da pessoa que pronunciou estas palavras; cousa niuito util para desviar um
dos principaes obstaculos ao fructo da pregagao, a falta de
fe, de respeito a palavra divina. Em quanto a explicagao
do Evangelho, e necessario limilar-nos a trez ou quatro
pontos. D’este modo nao seremos obrigados a interrompernos a cada instante para passar a outra materia. Assim po
deremos tambem dar mais extensio as provas e ao senlimento.
Quem quizer achar-se em estado de fazer boas homelias,
ha de estudar bem os quatro Evangelhos, comprehender e
possuir sufficientemente sua concordancia e familiarizar-se
com os bons expositores. 0 Antigo Testamento minislrara
as figuras, as epistolas ajudarao a esclarecer mais completamente os dogmas e a m oral, e os autores asceticos inspirarao os sentimentos de piedade e compuncgao.
Os autores que o pregador consultari com mais proveito,
e em que achara rico thesouro para bem compor suas ho
melias, sao : Cornelio a Lapide (in E vangelia)-, sao Joao
Chrysostomo, sobre sao Matheus principalmente; sao Basilio, santo Ambrosio, sao Gregorio Magno, o cardeal de la
Luzerne, sobretudo suas consideragoes acerca dos Evan
gelhos e dos diversos pontos da moral christa; Homelias
de Lam bert, 7 v o l.; Homelias de Monmorel, 6 vol.; Ho
m elias, par Chetardie, 3 vol.; Homelias, par Thibaut,
4 v o l.; Homelias, par Fortin, 2 v o l.; Homelias do Pc Ven
tu ra; Conferences sur Vhistoire evangelique, par Finetti;

..
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Refeicao espirilual, do i" Sepulcro; Medilacoes sobre a His
toria evangelica, do Pc Brandam; Trabalhos de Jesus, etc.
CAPITULO II.
Ho scriuuo p n ro rh iu l.

Damos o nome de sermao parochial a instructio fami
liar ou pratica que faz o parocho a seus frcguezes a missa
do dia nos domingos e dias santos. Os Francezes chamaolhe prone, da palavra latina praeconium, pregao, bando,
porque entao se annuncia aos fieis o que Ihes importa saber
relativamente aos deveres religiosos; os nossos antigos
chamav;Io-lhe Estagao, e o veneravel Bartholomeo dos
Martyres ja lhe chama sermao (1), por isso lhe damos este
nome.
O sermao parochial divide-se em duas partes : urna, a
que pretence propriamente o nome de Estacdo, em que
se annunciao aos fieis os dias santos, os jejuns da sem ana, etc.; outra, que e a pratica propriamente d ita , em
que o parocho administra a suas ovelhas o pasto da sanla
doutrina (2).
(1) «Leia um capitulo da Doutrina c h rista , e nas festas ou domingos,
para os quaes vdo escriptos particulares sermoes, leia em cada domingo
o sermao que lhe pertence» ( Catecismo doutrinal, na Portaria,
pag. 1).
(2) Eis aqui como se pratica nas principaes freguezias de Franca. Em
quanto se canta .o gradual ou tra c to , aobe ao pulpito o parocho, ou
quem suas vezes faz , precedido do bedel ou sacristao, que leva o registro dos annuncios e o livro dos Evangclhos; conserva-se em p6 , virado
para o lado otide se canta o evangelho, findo o qual faz o sinal da cruz,
recita as o r a le s por vivos e defnntos prescriptas no ritu al; depois 16
assentado os annuncios, no fim do que 16 em p6 o evangelho do dia em
lingua vulgar, e comeqa o sermao parochial, sem se benzer, porque 6
uma accdo continuada.
26
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Este genero de discurso succedeo quasi por toda a parte
a hom elia; versa como ella sobre o evangelho ou a epis
tola do dia, porem com esta differenda essencial, que, em
vez de percorrer todos os versiculos, toma um d’elles por
thema e sobre elle discorre. Nada tem de commum com a
homelia senao a occasiao em que se pronuncia, o ser de
estylo e tom menos elevado que o do sermao oratorio, e
ter por assumpto urna verdade tirada do evangelho ou da
epistola. Differe muito menos do discurso propriamente
d ito ; e sdmente d’um genero mais simples, em que se buscao menos as formas oratorias, em ser mais breve (1) e
scm invocagao, em ter mais variedade e uncgao, pois deve
ser sempre a voz d’um pai que falla a seus filhos.
Posto que o assumpto ordinario do sermao parochial
seja uma verdade tirada do evangelho ou da epistola do
d ia , se a necessidade dos fieis o pedir, podera o parocho,
ou quem o representa no pulpito, tomar outro thema da
Escriptura para tratar um assumpto mais apropriado as
circum standas, mas neste caso nao le o evangelho. Val
mais fazer esta excepgao a regra, do que forgar o texto do
evangelho para autorizar a materia que se quer tratar.
A excepgao vira porem a fazer reg ra, se por exemplo,
o que seria muito para desejar, os parochos adoptassem
um plano geral para suas praticas dominicaes. Nada po
rem impede que alguma vez se interrompa o fio do plano
para tratar algum assumpto que pegao as circumstandas,
como fica dito a pag. 95.
Este methodo e geralmente seguido na Belgica; o cardeal de Cheverus, quando governava o bispado de Montau b an , por espago de seis mezes nao fez outra cousa
senao explicar todos os domingos a doutrina christa a es-1
(1) Bartholomeo dos Martyres cliama-liie as rezes se rm a o zin h o .
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tacao da missa conventual (1), este era tambem o pensamento do nosso veneravel arcebispo de Braga quando compoz o seu admiravel livro da doutrina christa, e mandou
se lesse em todas as igrejas de sua vasta diocese.
A’ vista de tao respeitaveis autoridades, eis o que ousamos aconselhar aos parochos, ou aos que suas vezes
fizerem, mormente aos que sairem do seminario onde live
rem percorrido este manual.
Supponhao que ha bastante ignoranda das materias da fe
na freguezia para onde vao, que suas ovelhas estao famintas do pasto espiritual, e sem dizerem que vein ensinar-lhes a doutrina, comecem desde o primeiro domingo
por lhes annunciar que, em desempenho de seu cargo
pastoral, se propoem a declarar-lhes as verdades que todo
chrislfio deve saber para se salvar. Estabelegao logo o
plano que hao de seguir, e continuem a explical-o todos
os domingos, interrompendo-o somente nos dias festivos
ou domingos de quaresma em que haja sermao (2).
(1) Explicava o Veneravel Prelado o catecismo sem o ler, e sem dizer
que vinha ensinar a doutrina ao povo , mas fazia-o com tan ta gra$a e
attraclivo, que velhos e mo{os, sabios e ignorantes, catholicos e prolestantes corriao a ouvil-o; quando vio hem logrado seu intento, explicou
aos fleis o segredo, dizendo-lhes: «Se vos tivesse annunciado no princi
pio que vinha ensinar-vos a doutrina, terieis como cousa indigna de vos
vir assistir a ella, pensando que isso so e bom para as criancas, comtudo ha seis mezes que nao faco outra cousa, c haveis tornado interesse
em minhas praticas. Sabei portanto que o catecismo e o livro dos velhos
como dos m eninos, dos sabios como dos ig n o ran tes: todos nelle achSo
que aprender, que adm irar, que im itar, e so urn prejuizo absurdo o
pode oihar com desprezo.» Continuou suas santas praticas, e todos cor
riao a ellas com a mesma avidez e desvdlo {Dieulin., t. I I , p. 268).
(2) Eis aqui trez planos differentes que poderao adoptar os parochos
segundo lhes parecer mais opportuno:
1° Explicar no decurso do anno as verdades mais im portantes da K ,
seguindo, quanto serpossa, o Catecismo doutrina] de Bartholomeo dos
Martyres.
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Sempre que o parocho foliar a suas ovelhas ha de ser
lhano, paternal, sem affectacao nem trivialidade. Nao se
eleve nunca tao alto que o nao possao seguir seus ouvintes.
Pregue sempre em tom natural, affectuoso e animado,
como convent a uma conversacao polida, posto que fami
liar. Ame cordialmente as almas a quem distribue o pasto
espiritual; deixe-se possuir do santo zelo do Apostolo que
se fozia tudo para todos a flm de os ganhar a Jesu-Christo.
Lembramos aqui aos parochos tudo o que acerca das virtudesdo pregador deixamos dito no capitulo m daprim eira
parte, e que mais a elles que a outros ministros do Evangelho se applica, e concluimos esta secgao deixando foliar
o nunca assaz louvado arcebispo de Braga, no proemio ao
sen Catecismo doutrinal : «O glorioso silo Bernardo, diz
clle, follando com os pastores das almas, e declarando a
obrigacao em que o Senhor os poz quando lhes disse :
«Apascentai minhas ovelhas;» diz que sao obrigados a lhes
dar trez maneiras de pasto, a saber : pasto de doutrina, de
exemplo de vida, e de oragao. De maneira que e obrigado
o Reitor das almas a apascental-as de sa e santa doutrina,
e com obras e exemplos de santa vida, com ferventes oracoes e gemidos diante do Senhor, pedindo-lhe continuamente que queira guiar com sua graca e fovor as ovelhas
que lhe encarregou nos perigosos caminhos d’este mundo,
2° Distribuir, em trez annos consecutivos, todas as materias da Dou
trina christa; explicando no 1° o Credo; no 2° os Mandamentos de Deos
e da Igreja, e os peccados mortaes; no 3° os Sacramentos, a Graca, o
Padre Nosso, a Ave-Maria e a Salve-Rainha.
3° Fazer em cada domingo do anno uma breve analyse do evangelho
do dia, e d'elle extrahir um ponto de doutrina, segundo o piano de sao
Carlos llorromeo, que vem no fim do Catecismo do Concilio Tridentino.
Alem das obras ja indicadas consultem-se as seguintes ; SermOes de
Fr. Philippe da Luz , Praticas doutrinaes de Eguilleta , Spiegazioni dei
Vangeli, di Musso; Thomas (Petits Sermons) ; Guillet (Instructions
sur let fonctions du ministere pastoral de Toul).
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para que cheguem aos pastos eternos. Nao e minha intengSo agora lamentar quito mal os pastores, nestes tristes
tem pos, satisfazem a esta obrigagao, porque nao ordenei
este tratado para remediar ou ensinar os pastores, mas somente para em alguma maneira soccorrer o desemparo
das pobres ovelhas. Basta dizer uma palavra, a saber, que
quanto ao pasto das oragbes, que e o mais occulto, elles e
Deos veem quao frios e negiigentes sao nisso. E quanto ao
pasto de bom exemplo de vida, todo o mundo ve quantos
ha que neste caso mais observito o officio de lobos que de
pastores, quasi formando com a efficacia do exemplo de
sua vida carnal, que as ovelhas tambem vivao carnal e perdidamente. Quanto a doutrina, que e o mais facil pasto de
dar, claro esta quao negiigentes sao os abbades, reitores e
capellSes em fazer exhortagOes santas e espirituaes a seus
freguezes nas estagoes; quilo mal lhes persuadem o amor
e temor de Deos, odio de peccados, desprezo das cousas do
mundo, e desejos do ceo. E se alguns dizem algumas palavras sao de maneira que nem pegao, nem fazein fructo,
ncm edificao as consciencias, nem accendem faisca al
guma de devogao, ou de bom proposito nos coragoes dos
ouvintes, antes tao frios e destrahidos se tornao, acabada
a missa, como entr;ir;io na Igreja. Esta e uma das cousas
quemuito se’deve chorar na Igreja de Deos...»
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CAPITULO III.
D o c o n fe r e n c e .
S E t 'C A O

I.

Conferenda por perguntas e respostas.

A conferenda e unia pratica exposta em dialogo (1).
Bern sabido e que o dialogo e um dos melhores me
thodos de instruir, por isso foi sempre usado. Era mui
frequente entre os antigos sabios, e o mesmo Salvador nao
se dedignou de se servir d’elle. Segundo Phocio, como
acima dissemos, era o genero primitivo da homelia. Serviao-se tambem d’elle os antigos religiosos para se edificarem e instruirem mutuamente. A conferencia dialogada
pouco se usa hoje em d ia , a nao ser nas missoes, em que
produz mui abundantes fructos.
A grande ulilidade d’este genero de in stru c to religiosa
provem : 1° de ter certo attractivo e de excitar a curiosid ad e: o auditorio, vendo-se representado pelo interlocu
tor, toma nisto grande interesse; 2° porque pode o pregador entrar em muitas particularidades e descer a uma
quantidade de casos praticos que nao tfim lugar no dis
curso. Pode explanar os deveres do christao d’um modo
mais familiar, e mais ao alcance de todos.
A conferencia encerra trez partes, a saber : a introduccao, o corpo da conferencia e a conclusao.
1° A introducgao. Quando varias conferencias se suc-1
(1) 0 que faz a conferencia esta no pulpito, o que propoe as difficuldades, a que se chama interlocutor, esta na bancada (banc-d’oeuvre), em
frente do pulpito, ou num pulpito portatil a vista do auditorio. Quando
na igreja liouver dous pulpitos, estara o pr£gador no do lado do evangelho, e o interlocutor no da epistola.
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cedem, exposto o them a, traz o pregador <1 memoria o
assumpto da precedente; expoe logo a materia da que vai
tratar, cuja utilidade, importaticia e necessidade encarece;
divide-a em duas ou trez proposiqoes que presenta em
forma de perguntas. Convem sempre expor o assumpto
em forma dubitativa. Bridaine propoe assim a conferencia
sobre a confissao g e ra l: 1° £ ella util a todos ? 2° neces
saria a muitos? 3° impossivel a alguns ?
2° O corpo da conferenda. Encerra as perguntas e as
respostas. O interlocutor faz perguntas, propoe difficuldades, a que responde o pregador. As perguntas nao hao de
ser nem curtas nem seccas, mas sufficientemente desenvolvidas e expostas com certa vivacidade que interesse ao
auditorio, e provoque respostas acertadas e instructivas.
Nas duvidas que propozer o interlocutor, ou nas objecgoes
que fizer, ba de evitar o tom altivo e desenvolto d’um ar
guente em theses publicas; fallara sempre com moderaqao e comedimento, como quem na verdade duvida e deseja
instruir-se; nao fari nunca perguntas ociosas e indiscretas,
nao deixara ver certo amor proprio de querer embaracar
o pregador, ainda menos o tom e as maneiras d’um impio
ou d’um escarnecedor; seja sempre o que na verdade 6,
um ministro de Deos que pede seriamente uma soluqao as
difficuldades do povo e um remedio a seus males (1).1
(1) Eis aqui como o P' Nampon, no seu Missionario, da comedo as
perguntas que ha de fazer o interlocutor, e que elle propoe como modelo
de exordio : «Senhor Prdgador ( diriamos melhor Rj0 Pe) , porquanto os
fieis que seguem vossas instruccoes nilo possSo levantar a voz no templo,
e como eu , ministro de Jesu-Christo, possa fallar em sua Igreja, ja para
ensinar, ja para fazer perguntas em nome do povo aos que ensinao, usarei d’esta liberdade para vos propor algumas duvidas, algumas diffi
culdades que muitas pessoas aqui presentes desejio ver resolvidas.
Por exemplo...» Consultem-se os seguintes autores: Lambert, Chevassu,
o P' Daniel, le Missionnaire do Pc Kampon.
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Se a conferenda versar sobre uma verdade dogmatica,
o interlocutor ha de fazer as objecgoes mais obvias e conhecidas, segundo os tempos e os lugares. Ha de usar, alem
d’isso, de grande discrigao, de muita prudencia, para nSo
sair dos limites convencionados com o pregador. Porque,
se acontecesse ser especiosa a objeccao, e, nao tendo sido
prevista pelo pregador, parecesse a resposta fraca ou pouco
clara, produziria a conferenda um effeito intejramente
contrario ao que se linlia em vista, e faria mais mal do
que bem. Nao se ha de todavia render o interlocutor com
demasiada facilidade, antes inostrara certa resistenda razoav e l; para que nao se diga que faz um papel de comedia
e que, nas objecgoes e difficuldades que propoe, nao busca
senao abandonar a victoria aquelle a quem finge combater.
Se a conferencia versar sobre uma queslao moral, deve
o interlocutor penetrar no animo dos ouvintes para descobrir as razoes que allegao ordinariamente para se izentarem de tal dever, os pretextos das paixoes, a cubiga, etc.;
e necessario que cada qual reconhega seus proprios pen •
samentos, suas proprias objecgoes nas do interlocutor, e
tome assim o mais vivo interesse na solugao que lhes da
o pregador. Seni necessario descer as mais simples questoes, porque em geral e grande a ignoranda do povo.
O parocho e quem pode mais acertadamente fazer o
papel de interlocutor, porque elle conhece melhor suas
ovelhas; quando porem, por alguma razao, o nao possa fa
zer, seguira um d’aquelles avisos geraes que o veneravel
Barlholoineo dos Martyres escreveo para os reitores e cu
ras : «O setimo e , diz elle, que tenha lembranga de avisar
em geral aos pregadores, que vein pregar a sua freguezia,
das cousas em que Deos mais se offende nellas, para que
saibao contra que vicio hao de dirigir sua pregagao»
(Cat. doutr., pag. 551).
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As respostas hao de ser claras, solidas e peremptorias.
Come^a-se repetindo a pergunta ou a objeccao, da-se depois a resposta e prova-se, sem diffusao, pela E scriptura,
os santos Padres, a razao, os exemplos, os sim iles, etc.
Pode ajuntar-se a cada resposta o sentimento de piedade
e unccao; porem lia de tudo ser tao bem preparado que nao
mostre o pregador a menor besitacao e mantenha sempre
sua autoridade decisiva.
Em quanto ao estylo da conferencia, posto que deva ser
sin gelo e sem affectacao, nao ha de nunca ser rasteiro nem
trivial. Ha de o pregador conservar sempre a dignidade
propria da cadeira evangelica, pela doutrina que prega, e
pelo modo de annuncial-a.
3° A conclus&o. Nella indica o pregador o fructo que
se ha de collier da conferencia. Deve resumir as respostas
e indicar o fructo que se ha de collier de cada uma d’ellas,
ou insistir sobre um s6 fructo principal. Fara bem de trazer a memoria a obriga^ao que incumbe aos fleis, e exhortal-os a que se examinem se se tfim conformado com ella, e
a que o facao para o futuro.
8 E C (A O II.

Da conferencia em fOrma de discurso.

fi uma pratica doutrinal acerca d’uma verdade christa
ou d’um dever da religiao. A palavra conferencia suppoe
um genero de discurso mais familiar, no qual nao se seguem rigorosamente as formas oratorias. Entra o orador
em discussao, appella com mais frequencia para o bom siso
de seu auditorio, buscando explicar-lhe, d’um modo mais
claro, certas verdades, certos deveres. Parece confundir-se
com seus ouvintes, discorrer com d ie s , entrar com dies
numa verdadeira conversacao, na qual ouve o que lhe ob-

www.obrascatolicas.com

310

MANUAL DE ELOQUENCIA SAGRADA.

jectao, responde ao que perguntAo, e resolve todas suas
difficuldades.
Com quanto parega este genero pouco favoravel A alta
elo quenda, offerece comtudo vasto campo em que podem
brilhar os mais bellos talentos. fi porem necessario usar de
m uita arte e methodo. Ora expoe o orador, d’um modo singelo, claro e especificado, o que se deve crer em tal ponto,
o que se ha de praticar relativamente a tal dever. Ora cntra
numa discussao seriae animada; pondera as razoes pro e
co n tra, etc. Que vasto campo para o pregador evangelico!
Escusado e encarecer os abundantes fructos que produz
este genero de discurso em apparencia tSo hum ilde, mas
realmente utilissimo.
D’este genero sao commummente as praticas que se fazem As communidades religiosas, aos ecclesiasticos que
estao em exercjcios, e as que os superiores dirigem a seus
subditos. Citaremos, como um modelo perfeito, as de Mas
sillon , que sAo certamente um de seus mais bellos titulos
de gloria.
A conferencia tem muitas vezes por objecto a defesa da
religiao contra a heresia ou a impiedade; mas entao pertence A controversia, de que fallaremos no capitulo seguinte. 0 que ha melhor neste genero sao as conferendas
de Msr de Frayssinous, que formao um dos mais bellos monumentos da eloquencia de nossos dias, fi um curso de
philosophia religiosa, uma serie de i n s t r u c t s para defesa
do Christianismo. 0 autor considera a religiao em seus
principios fundamentaes, nas provas que estabelecem sua
verdade, nas objeccoes que lhe fazem seus inimigos, e a
todos estes respeitos busca vingAI-ados ataques daincredulidade. Pede depois desculpa o orador de entrar muitas
vezes em discussoes puramente philosophicas, e ver-se
por isso obrigado a fallar, na cadeira evangelica, uma lin-
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guagem profana, que Ihe deve ser estranha. Seu estylo e
como convem a este genero de discurso: claro, methodico,
convincente; nao se eleva muito, mas e sempre nobre e
oratorio. Algumas do Pc Lacordaire merecem especial men
sio , mas nem todas se podem recommeridar como modclos.

CAPITULO IV .
V o s d i s c u r s o s d o c o n tr o v c r s i u .
S E C fiO I.

Perigos da controversia.

Sera conveniente entrar em controversia propriamente
dita, atacar cara a cara o erro ou a incredulidade, tratar,
como diz sao Francisco de Sales, na cadeira evangelica
materias de controversia directamente e em forma de dis
puta? Nao, responde aquelle grande santo, aquelle varao
apostolico de quem Deos se servio para trazer ao gremio
da Igreja setenta mil lierejes. «Este melhodo, accrescentava elle, nunca me sortio bom effeito na conversiio do
Chablais. Os sermoes em que se ataca declaradamente a
doutrina de nossos irmaos separados, affugentao-nos em
lugar de os attrahir. Quando elles veem que os atacao, resistem ; e quando se lhes chega a candea muito perto dos
olhos, tornao-se rebeldes A luz. Desconfiao d’esses discur
sos em que o pregador faz a objectio e da a resposta, e em
que diz o que quer, sem ter quem o contradiga.»
O que aquelle santo bispo dizia, acerca da controversia
com os herejes, pode applicar-se a que tiver por objecto
combater quaesquer outros inimigos da religiao e das verdades reveladas.
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«As disputas em materia de religiao, dizia ainda sao
Francisco de Sales, nao servem senao para manifestar o
saber e habilidade dos que disputao. Se comegfio com o in
tento de defender a religiao, quando cliegao ao terceiro
argum ento, logo o amor proprio os domina e se deixao
possuir do desejo de manter sua reputacao; querem a todo
custo sustentar sua opiniao e levar a melhor a seu adver
sario ; nao buscao a Deos, buscao-se a si mesmos; porque,
guardar moderacao na disputa, nao e cousade esperar. O
espirito de tempestade e borrasca, como e o da contestacao,
nao e proprio para conduzir ao porto seguro da verdade.
Deos habita na paz e quer que obremos uns para com os
outros em espirito de paz e socego.»
Assim se exprime o santo bispo de Genebra.
Este methodo de pregar p6de tornar-se funesto a todos:
aos que pretendemos trazer ao gremio da Igreja, porque
se irritao e nao querem ouvir-nos; ao pregador, porque,
neste genero de discurso, conserva muito mais difficultosamente a pureza de intengao e o espirito de brandura c
de caridade ; aos bons catholicos e verdadeiros fieis, que
se escandalizao de ver assim postas em duvida as augustas
verdades em que sempre crerao e de que nao duvidao; e
finalmente ao povo, porque e naturalmente propenso a
dar im portanda as objecgoes e a esquecer as respostas.
Que faremos pois neste caso ? Abaudonaremos por ven
tura a defesa da religiao, e deixaremos o campo livre aos
sectarios, aos incredulos e aos impios para atacarem a seu
salvo o que ha para nos mais sagrado e venerando ? Abandonal-os-hemos a sua desgragada sorte e nao trabalharemos por convertel-os ? Longe de nos tal pensamento. Ao
ver tantas almas que se precipitao na eterna perdigao, seremos nos insensiveis ? nao se abrazara nosso coracao do
santo desejo de as allumiar com a luz da fe, de as commover coni os senlimentos da caridade, c de as ganhar para
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Jesu-Crislo ? Gcrtamcnls que sini; a queslilo consiste soniente cm saber que methodo havemos de seguir. Por
quanto sej.lo grandes os inconvenientes que traz comsigo
a controversia directa, desviemo-nos d’esle caminho escabroso e sigamos a cstrada segura que nos tracarao os varoes apostolicos com suas ligoes e sens exemplos.
s i:c ( \ « ii.
Methodo de sao Francisco de Sales proposlo por modelo.

Eis aqui o methodo de sao Francisco de Sales; nao se extraviara por certo quem seguir as pisadas de tao grande
mestre.
Tanto nos sermoes como nas conferendas particulares
com os protestantes, contentava-se com explicar, com
aquella clare/a e facilidade que lhe erao naturaes, as verdades singelas e succintas da le , dizendo que a verdade,
em sua ingenua simplicidade, tinha encantos e attractivos
capazes de lhe ganhar o amor das almas mais rebeldes. Se
por acaso o interrompiao para argumentar com elle ou
para o injuriar, ouvia com exemplar paciencia, e nao dava
mostras de agastado; depois, quando o deixavao fallar,
nao perdia o tem po, cujos momen tos lhe erao tao preciosos, a refutar as objecgoes propostas; mas explicava
aquelle mesnio ponto que tratara o hereje, ou qualquer
outro que julgava mais importante, mui clara e simplesmente, como ensina a Igrej acatholica, sem a menor palavra que annunciasse controversia, e da mesma maneira
que se tralao os artigos da fe nos catecismos.
Era tao bem succedido neste seu methodo q u e , com
tanto que podesse obter d’um protestante que tivesse com
elle uma conferencia pacifica e socegada, nao s6 lhe fazia
calr as armas das maos, mas ainda lhe roubava as objeccoes antes que elle as propozesse; e se o nao ganhava logo,
27
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feria-o tao profundamente que nao tardava o hereje a vir
pedir o remedio e a cura aquella propria mao que tao
felizmente o ferira.
«Um dos maiores obstaculosa conversao dos herejes, dizia tambem aquelle santo bispo, e o viverem em grande
ignoranda da verdadeira crenga catholica, porque seus mi
nistros lh’a desfigurao e tornao odiosa nossa santa religiao
com mil calumnias. Porem logo que Hies fazemos conheccr a
verdade, caem-lhes as escamas dos olhos, e levao, pelo menos,
em seus coragoeso desejo de seinstruirem mais a fundo.»
Este methodo que o santo seguia nas praticas particu
lares , e que elle muito recommenda, era o mesmo que
adoptava em seus discursos sobre materias de contro
versia. Consistia elle em explicar com clareza e precisao a
doutriua da Igreja, resolvendo de caminho todas as difficuldades, mas como quem discorda, e nao como quern refutava, dizendo quanto era necessario para prevenir e aniquilar uma objecgao, porem sem a propor formalmetite.
Servia-se para provar a verdade at6 dos mesmos textos da
Escriptura que objectao os herejes, limitando-se a expor
com forga e lucidez seu sentido genuino, como se de nenhum modo se tratasse de refutar uma objecgao. Este e o
methodo que elle mesmo explicou a seu amigo o bispo de
Belley, que no-lo transmittio.
Nos sermoes de quaresma que pregou em Grenoble, em
presenga de grande numero de protestantes, empregava
sempre a primeira parte a tratar as verdades catholicas, segundo o methodo acima indicado, consagrando a segunda
a moral e a piedade; e os protestantes uao podiao comprehender como,elle se servia, para provar a doutrina catho
lica , dos mesmos textos que seus ministros empregavao
para formar suas principaes objecgoes.
Reconhegamos comtudo que o santo tinha a seu favor
vantagens pouco communs. Iteunia, no mais elevado ponto,
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tudo que pode formar um excellente controversista : o engenho, a sciencia e um coragao abrazado de amor pela
salvacao de seus irm aos; este amor Ihe inspirava aquella
angelica brandura que llie abria todos os coracoes. Nos
discursos publicos, como nas conversances particulares,
buscava persuadir os herejes sem lhes causar vergonba
nem confusao; parecia contemporizar com seu amor pro
prio, para melhor lhes ganhar os coracoes.
Niio se annunciava como um guerreiro que, a todo trance,
quer ganhar a victoria, senao como um pai amoroso, verdadeiramente condoido dos extravios de seus filhos, que
nada deseja tanto como trazel-os a verdade, a virtude e a
felicidade; lamentava sua desgraca e mostrava - lhes
tanto affecto e carinho, que era mister ter coralio de pedra para nao se deixar commover de suas affectuosas palavras. Era tal o ardor do zelo que animava seu ro sto ,
sua voz, seu gesto, todo seu accionado, que conseguia,
sem difficuldade, ser favoravelmente ouvido, e bem de
pressa acabava sua profunda sciencia a obra que sua
brandura havia comecado. Provava a verdade com tanta
clareza e convicgao, que os sophismas do erro caiao por
terra e dissipavao-se como o fumo.
Acontecia-lbe muitas vezes converter herejes, pregando
sobre materias inteiramente estranhas a controversia. Por
isso dizia que os sermoes de moral animados de movimentos de devocao erao mais proprios para converter, nao s6 os
peccadores em geral, mas ainda os dissidentes na fe, que
todas as agudezas e desabrimentos da ^controversia. «Na
verdade, accrescentava elle, ha trinta annos a esta parte que
Deos me chamou a partir o pao de sua palavra ao povo, e
tenho notado, que os sermoes de moral, trata dos compiedade e zelo, sao outras tantas brazas vivas que Inncamos
a cara dos protestantes que a clles assistem; ediflcao-se
com dies, e tornao-se mais doceis e trataveis quando de-
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pois cntramos em conferenda sobre os pontos em que differem de n6s.»
Em abono dos principios e do methodo de sao Francisco
de Sales, poderiamos citar muitas autoridades respeitaveis, contentar-nos-hem os com a de sao Francisco de
Borja. Depois de notar quao peri|>,oso e referir as objecgoes
dos herejes para as refutar, porque a malicia e astucia do
demonio excedem muilo a vigilantia e a prudentia dos liomens, accrescenta : «0 pregador prudente tera cuidado de
presentar com forga as provas que estabelecem a fe catho
lica, e de refutar os erros que Ihe sao oppostos sem dar
mostras de responder a suas objecgoes. Por exemplo, de
m onstrant a obediencia devida a Igreja rom ana; provara
pela Escriptura, e com fortes razoes, a excellentia da virgindade, o merito das boas obras, a obediencia aos supe
riores, etc.; porem fallara em tudo isto de tal maneira
que, quem conhecer os erros oppostos possa comprehender
por que raciocinios se refutao, e quem n5o tiver d’elles
nenhuma idea conserve a simplicidade, continue a ignorar
as objecgoes dos herejes, e tenha comtudo na mao com que
defender-ss, se se achasse exposto a tentacoes interiores
ou exteriores contra a fe.»
SECCAO

III.

Regras da controversia propriamentc dita.

Quando os pregadores nao poderem evitar a controver
sia, e houverem de entrar na lira com os inimigos da fe,
tenliao presentes as seguintes re g ra s:
l a E necessario dar as provas e aos argumento? urna
forga tal que os adversarios lhe nao possao resislir. A
fraqueza na argumentagao, a indecisao nas solugoes, so
serviriao de confirmar em seus erros e na resistencia a
graga aquelles a quem queremos trazer a pratica da fe,
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e lalvez de causar duvidas aos fieis. Quern nao tiver os
conhecimentos necessarios, um espirito penetrante, ju dicioso e versado na dialectica abstenha-se da contro
versia.
2a Na controversia, inais que em qualquer ontro genero
de discurso, ha de o p ni gad or acautelar-se do amor proprio
e da vaidade; porque, se carecer de modestia pordentro,
tambem Ihe faltara a urbanidade por fora. Nao ha de nunca
perder de vista a rectidao de iutengao, e animar-se do zelo
ardente pela salvacao d’aquelles a quern desejatirar do erro
e da ignoranda.
3“ D’este zelo nascera a moderacao christa, a brandura
evangelica, e a ausencia de tudo que cheire a invectiva, a
ironia, a desprezo. Estas virtudes sao tao necessarias para
convencer os animos como para commover os coragoes.
Nunca persuadiremos aquelles a quern humilhamos e indispomos de qualquer modo que seja.
4’ Posto que a controversia mais se pareca com a disserlacao do que com o sermao, e necessario com tudo
evitar a seccura e dar a arguiuentacao o movimento, a
forca e a vida que ella pode receber d’uma eloquenda
amena, nobre e toda christa. Busquem-se ao mesmo tempo
provas que sejao ao alcance dos ouvintes, e reine entre
ellas ordem , precisao e clareza.

CAPITULO V .
Do s e r m a o .

Encerra-se nesta denominagao toda especie de discurso
completo e regular acerca d’uma verdade da religiao, ou
d’um dever do christianismo. As regras que deixamos tragadas, relativamente ao discurso sagrado em geral, ap-
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pligio-se rigorosamente ao serm io, ou seja dogmatico, ou
moral.
0 sermao dogmatico propriamente dito e um discurso
em que o pregador demonstra um ponto de dogma pelas
provas ,liradas da religiio, com o fim de fortificar mais
seus ouvintes em sua fe e inspirar-lhes uma virtude mais
solida e illustrada. Nio se ha de confundir com a conferencia de que ja fallamos (p. 3 0 9 ); naquella domina a
discussio, neste tem a principal parte a palavra de Deos escripta ou tradicional.
O sermao moral e um discurso em que o pregador tem
por alvo exclusivo realgar uma verdade christa, cujo ob
jecto directo e um dever a preencher, uma virtude a praticar, um vicio a fugir, ou um peccado a detestar.
Poremos somente aqui algumas observacoes relativas a
duas especies particulares de sermoes; os discursos acerca
dos mysterios e os de entradas e profissoes.
M X t VO I.
Discursos acerca dos mysterios.

Nosso senhor Jesu-Christo d i a toda sua doutrina o nome
de mysterios do reino dos ceos (M atth., 13, l i ) , sio
Paulo chama as verdades christas que se hio de ensinar, o
mysterio da fe (T im ., I, 3, 9 ), os oradores e rhetoricos
entendem por m ysterios: 1° as verdades essenciaes e incomprehensiveis da religiao : a Santissima Trindade, a
Encarnacio, a Redempcao, a Eucharistia, etc.; 2° certos
factos que entrao d’um modo especial na economia de
nossa salvacao : o n atal, a circumcisio, a transfiguragao,
a paixao, a m orte, a resurreigao, a ascensio do Salvador.
Nao se da porem este nome as accoes do Homem-Deos, que
tem relagio immediata com a nossa salvagio; por exemplo,
os milagres que elle obrou durante sua divina m issio,
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posto quesejao sabrena turaes; 3° os privileges maravilhosos
concedidos a nossa Seuhora, e os principaes successos de
sua vida, que d’algum modo se referem a nossa salvagao :
a conceigao immaculada, a natividade, a an n u n tiatio , a
presentagao no templo, avisitagao, a purificagao, as sete
dores, a assumpgao, etc.
A Igreja instituio festas com o fim de honrar e recor
dar aos fieis estes mysterios da fe e da salvagao; porem
frustrados ficariao seus desejos, se seus ministros nao livessem cuidado de instruir os fieis do que respeita aos
mysterios e de ensinar-lhes o que devem fazer para os
honrar. Alem de que, o conhecimento dos mysterios e ne
cessario para nos salvarmos. Nao s6 perdemos o ceo por
tirar os bens ou avida ao proximo, senao lambem por nao
crermos, e os mysterios sao os principaes objectos da fe.
Suppondo, em firm, que a fe dos ouvintes nao carega de ser
esclarecida e fortificada, um bom discurso acerca dos
mysterios nao deixara de produzir muito bom fru cto , pela
uncgao que nelle deve reinar e as applieagoes praticas que
tera sempre em vista o ministro da santa palavra.« 0 fim ,
diz o Pc Vieira, para que a Igreja celebra os mysterios da
vida de Christo, e da vida da mai do mesmo Senhor, am
bas santissimas e ferteis de divinos exemplos, e para que
d’cllas colhamos os fructos com que sustentemos as nossas
almas» M. Rosa mystica, 1,2 8 8 ).
Trez cousas podemos fazer quando tratamos um mys
terio : proval-o, explical-o, tirar d’elle consequentias
moraes. Assim que, num sermao da Trindade, podem os:
1° produzir as provas que estabelecem a verdade d’um
Deos trino e u no; 2° expor a crenga da Igreja relativamente a este m ysterio; 3° consideral-o num aspecto mo
ral, mostrar o que devemos as trez adoraveis pessoas, que
respeilo, que amor, e que sorte de imitagao, etc.
1° Provar ou estabelecer um mysterio. So 0 faremos
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quando nao nos podermos dispensar de o fazer; entao
mesmo seguiremos o methodo de sao Francisco de Sales, indicado no capitulo precedente.
2° Explicar um mysterio. Ha de isto fazer-se com clareza, com um certo teraor religioso, e d’um modo interessante. Para explicar com clareza um mysterio e preciso
trazer a memoria e por em pratica o que fica dito acerca
da Instrucg&o (p. 161). Attendao os pregadores ao grao de
intelligencia de seus ouvintes; distingao com clareza o
que e de fe do que o nao e ; evitem os termos technicos ou
escholasticos, e, se os nao poderem evitar, expliquem-nos
de modo que o commum dos fieis entenda o que elles dizem. — Um certo temor religioso fica muito bem ao pregador quando falla dos augustos mysterios da religiao
santa cujo ministro e; deve procurar inspirar este mesmo
respeito a seus ouvintes; e para isto ha de servir-se d’um
estylo nobre , ser severo na escolha dos term os, e evitar
com cuidado as comparacoes baixas, as expressoes triviaes. — Sendo a materia dos mysterjos por si mesma, a
maior parte das vezes, secca e arida, ha de o pregador
tratal-a A'uma maneira interessante, amenizando-a com
alguns ornatos, com sentimentos de piedade e uncgSo, que
nascem do coragao e vao ao coracao (1).
3° Seria incompleta a explicacao ou exposigao do mys
terio se o pregador nao indicasse as consequendas moraes
que naturalmente d’elle resultao. Insistindo nellas entrara
nos designios de Deos. A16m de que, nao deve perder esta
occasiao favoravel de presentar verdades moraes, que nao
terao nunca tanta forgae attractivo como quando se tratao
juntam ente com os mysterios que Hies servem de funda
mento. Os grandes oradores, principalmente Bourdaloue,1
(1) «Le coeur parte au coeur; la langue lie parte qn'anx oreilles,» diz
S. Francisco de Sales, cap. V, art. 1.
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fornecem-nos a este respeito optimos modelos; fazem ver
como os costumes devem ser conformes crenga, que
obrigacoes praticas ella nos impoe, que saudaveis effeitos
deve produzir em nos.
Poder-se-ia por tanto adoptar urn d’estes dous methodos
de divisao : 1“ Methodo : na l a parte, explicar a doutrina;
na 2a, indicar os fructos que d’ella se podem tirar. Ou :
1" parte : nelle acha Deos sua gloria; 2a parte: Os liomens
alii achilo sua vantagem. Ou ainda : l a parte : o que Deos
fez por nos neste m ysterio; 2a parte : o que nos devemos
fazer por elle, etc. — 2° Methodo : estabelecer uma divisao,
cada ponto da qual reuna a doutrina e a moral.
N E C ftO

II.

Sermoes de entradas e pro/issoes religiosas.

Quando uma pessoa torna o habito ou professa numa ordera religiosa, e costume realgar esta ceremonia, por si
mesma grave e solemne, com um discurso de apparato.
Estes assumptos sao mui favoraveis a eloquencia. E na verdade, podera haver cousa que melhor inspire o orador do
que o magnifico sacrificio d’uma pessoa, ordinariamente
na flor dos annos, que, destiuada muitas vezes a brilhar
no mundo, a viver na opulencia e no gozo dos prazeres,
a tudo renuncia, para se dar a Deos sem reserva e nao ter
outro esposo senao Jesu-Christo ? Que expectaculo para o
ceo ! que licao para a te rra !
O orador deve dividir sua attenciio entre a pessoa que e
o objecto da ceremonia e o auditorio. Pelo que pertence a
primeira, pode demorar-se em alguma das considerares
seguintes, ou fazer entrar algumas d’ellas em seu plano.
1° Pode contentar-se com seguir e explicar as ceremo
nias e oracoes de que a Igreja acompanha a entrada no
noviciado on a profissao da regra. Indicara de que se deve
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despojar a pessoa que se consagra a Deos e de que se deve
revestir interiormenle. Lembrarii que a Igreja chama ao
habito da religiao, a libre da humildade, o ornamento da
castidade, a gala das virgcns prudentes, o pcnhor do veslido da gloria.
2° Pode tambem mostrar a excellentia dos votos, c as
obrigacoes que elles impoem.
3° P6de considerar as vantagens da vida religiosa cm
gcral : a salvagao mais facil, menos perigos a evitar, a
felicidade do retiro, os attractivos da vida contempla
tiva , e tc .; em particular, as vantagens proprias da ordem
religiosa em que e n tra , bellos exemplos e modelos de virtude que ali encontrara, espirito do santo fundador, etc.
Acautele-se porem o pregador de exaltar demasiadamente
uma ordem religiosa em detrimento de oulra, eevite tudo
que possa cheirar a lisonja.
4° Pinalmente, mostrani com que espirito se deve entrar
na vida religiosa, que deveres se hao de cumprir em geral
e em particular na ordem de que se fez eseolha, para que
houve certamente vocagao, e a qual 6 mister ser fiel. Sera
bom indicar tambem os obstaculos, as difficuldades que na
observancia da regra se podem encontrar, mas que facilmente se vencerao com a humilde submissao & vontade de
Deos, e com os auxilios de sua graca.
Em quanto ao auditorio, todas as reflexoes que precedem
terao tambem para tile sua utilidade. Aproveitara o pre
gador esta occasiao para lhe inspirar o desprezo do mundo
e de suas vaidades; fallara dos perigos, enfados, desgostos
que nelle se encontrao e das vantagens oppostas da vida re
ligiosa. O animo nobre d’uma pessoa de fragil sexo que se
obriga mais estreitamente a observar as promessas do bap
tismo , ajuntando-lhes os votos de religiao, deve attraliir
os mundanos a observar fielmente, pelo menos, os deveres
de chrislaos.
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Podera tambem enderegar algumas palavras consolato
rias aos pais, sc estiverem presentes. Gonvidal-os-ha a fazerem generosamente o sacriticio que Deos ilics p ed e, con.
siderando : 1° a felicidade e todas as outras vantagens de
que sua filha vai gozar; 2° as vantagens que elles mesmos
receberao por causa do merecimento do sacrificio, e porque
a cara filha, que offerecem a Deos, estara sempre cm sua
divina presenga como uma agradavel victima, que fara
descer as bengaos celestes sobre toda a familia, e sera para
seus pais como um penhor de salvagao.
Em Bossuet, Bourdaloue e Massillon acharao os pregadores perfeitos modelos d’este genero. Oprimeiro deixou-nos
doze d’estes sermoes, sendo o mais notavel o da duqueza de
la Valliere; o segundo compoz seis sermoes sobre a mesma
materia; o terceiro deixou-nos so quatro, mas sao optimos
modelos. Temos um do Pe Vieira, na profissao da Me soror
Maria da Cruz, filha do duque de Medina Sidonia (V, 533),
que nao pode servir de modelo.
CAPITULO VI.
D o p a n e g y r ic o .
S E C fA O I.

Excellenda e di/ficuldades d’este genero.

0 panegyrico (1) e o elogio d’um santo, para que nos
sirva de modelo, o invoquemos e honremos como nosso
advogado. Ut et illi debitus lionor dicetur, et nobis virlu-1
(1) Esta palavra i de origem grega, iravyi-yufuto; (subentende-se ,
Xo'fo;), e vem de itav, tudo, e elpu, eu reuno. 0 panegyrico dos antigos era pois um discurso pronunciado na assemble geral em louvor
d’um cidadao illustre, cujas aegoes se propunhao como modelos a imitar.
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tit exempla monstrentur ( S. Chrys., Serm. I , de Mart. ).

Todo elogio pede ser tratado magnificamente e realgado
com toda a pompa da eloquenda; com mais razao dcve
sel-o o elogio d’um heroe christao, obra prima da graga,
gloria do Christianismo, real habitante da celeste morada.
Esta veneragao solemne q u e , pela boca de sens ministros,
tributa a Igreja a umde seusfilhos, elevado do lugar de soffrim entosede com bates a coroa immortal, merece todos os
desvelos dopregador. Alem de que, uni discurso d’este genero
naoe sodestinado a realgar a gloria e os meritos dos santos,
senao a propol-os por modelos e a procurar-lhes imitadores.
Este genero e singularmente util, porque.apresenta constantemente a moral acompauhada de sua prova.
Ja fizemos verem lugar competente (p. 208) os admiraveis effeitos do exemplo no discurso. Aqui nao sao someule
alguns rasgos soltos, e um aregra de vida inteira, urn com
plexo de virtudes estremadas, urn modelo perfeito e com
pleto que se offerece a imilagaodos fieis, com as cores mais
seducloras que pode empregar a eloquencia. Assim q u e ,
desde os primeiros seculosdo Christianismo, se comprazia
a Igreja em inspirar animo e dedicagao a seus filhos, cele
brando o heroico valor dos martyres. Ja sao Cypriano pronunciava panegyricos sobre seus tumulos. A mesma Escriptura sagrada nos offerece, no Ecclesiastico, bellos elogios
dos prophetas, dos reis e dos varoes insignes dosantigos
tempos.
A difficuldade e como o apanagio de ludo que e grande
e elevado. Aqui vem ella, parte do rnesmo genero que
pede grande discernimento na escolha dos factos e muita
arte em encarecel-os; parte, da necessidade de intermeiar
o elogio com a moral, de a distribuir com acerto, e de
unir estreitamente os exemplos e as consequendas praticas
num so corpo de discurso tendo perfeita unidade oratoria.
Os defeitos que mais commummenle se encontrao nos
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panegyricos, e que os oradores deveni evitar coni mais
cuidado, sao os seguintes:
1° A narracao singela, como se usa na historia. Entre a
narracao historica e a oratoria lia grandissima differenda.
0 historiador conta, refere os factos, certamenle com estylo nobre, mas nao se propoe a commover; escreve, para
que o leiao. 0 orador falla, para que o ouiplo; busca, por
todos modos que esliio ao seu alcance, encarecer os factos,
exaltar as virtudes, inspirar vivos sentimentos e sobre tudo os
de admiragao, de estim a, de amor e desejo de imitar (1).
2° Um elogio que pode servir para todos os santos. E
necessario dar a coiihecer um santo e louval-o pelo que
Ilie e proprio; nfio seria elogio seu o que a outro qualquer
santo se podesse applicar.
3° A exageraQao do elogio. Ate no bem o excesso e de-1
(1) Eis aqui um bello exemplo de narracao oratoria : «Sitiada pelo
exercito de Holofernes a cidade de Bethulia, diz Vieira, tornados e quebrados os canaes, e divertidas as fontes de que bebiao, estavSo jii desmaiados todos e determinados a se entregar ao inimigo por nao perecer
a sede, quando Judith , nao podendo soffrer a entrega e captiveiro da
sua patria, se deliberou ao mais raro pensamento que podiira caber em
um homem atrevido e denodado, quanto mais em urna mulher, e santa.
Despc o cilicio, de que estava toda cobcrta, enxuga os olhos das lagrimas com que orava ao ceo, manda vir cheiros , joias, galas, espelho;
veste , compile, enriquece, esmalta os cabcllos, a garganta , o peito,
as maos, os braros, e at6 os piis nao de todo cobertos ( que assim o
nota a Escriptura), e feita Judith um thesouro da cubica, um pasmo da
formosura, e mil lacos do appetite, sai confiada pclas portas da cidadc,
salta o fosso, passa as sentinellas, entra pelo exercito inimigo, e vai
dircita a mesma tenda de Holofernes. Bravas accoes de mulher, mas
mais bravos ainda os pensamentos ! Os seus intentos crfio que Holofernes
com seus proprios olhos se captivasse dc sua formosura, e que olla com
palavras discretas e amorosaso prendessemais; paraqueassim preso ccaptivo, Ihe mettesse a occasiao os cabcllos do tyranno em uma mSo, e a espada na outra, com que Ilie cortassc a vida»(IV, 274). Seria mnis encrgico
o final da clausula, se fosse assim construido : «Os cabellos do tyranno
em uma das maos, e n a o u lr a | a espada com que lhe cirlasse a vida.»

28
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feito. Desconfie o orador de seu proprio entliusiasmo,
exaltando em demasia o seu santo; evite fazer comparagoes entre os santos, deprimindo uns para elevar outros.
Kao podemos deixar de censurar o que disse o I>e V ieira,
ainda que por metaphora : «A divindade de sao Pedro, similhante a Deos P adre...! Sao Pedro, a quarta pessoada
santissima Trindade !! » (VII, 238, 239).
4° Demorar-se muito nas obras maravilhosas. Nao ha
de o pregador deixal-as inteiramente de parte, porque sao
proprias para inspirar uma alta idea do santo, dar mais
realce e luzimento a suas virtudes, abrir os coragdes a devogao e a confianga; porem e necessario moderar-se na
relagao de cousas extraordinarias, e offerecer antes a
admiragao e a imitagao excellentes modelos de virtudes que
todos possao mais ou menos imitar segundo seu estado (1).
5° Fazer dominar a moral quando o assumpto e fecundo
em factos e se presta a narragao especilicada.
6° 0 tom declamatorio e emphatico, os ornatos pueris
ou affectados, a elegancia requintada, o accumular epithetos e superlativos, numa palavra, a exageragao nos termos e no estylo.
Feliz aquelle que ;i brilhante pompa d’este genero de
discurso sabe unir a formosa e nobre singeleza de que nao
deve nunca apartar-se o orador sagrado, aquella abnega
t i ) Quando o orador houver de contar algum d'esses casos maravilliosos
que se lCm na Vida dos Santos, busque imitar o tom simples e o estylo
ameno que se nota no seguinte, referido pelo Pc Vieira no sermJo de sSo
Gongalo : «Oito dias, disse, depois de nascido, que foi o de seu bap
tismo , saio da pia onde os outros meninos estranhao tanto o rigor da
agua, e quando a ama o recolbeo nos bracos para o acalentar do choro
e Ihe dar o peito , o prodig oso infante em vez de chorar e mamar, fitou
os olhos em um Christo crucificado , e o rosto alegre , e os bracinhos
abertos e estendidos, parecia que dava as gracas da graca que recebera.
Assim esteve por largo espago com admiragao e pasrno dos circumstantes,
sem o poderem divcrlir da vista fume e contemplagao attenta do sagrado
objecto» (V, 280). Leia-se todo este scrmao.
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gao, aquelle esquecimento de si mesrao que e e sera sempre
o mais bello relevo do talento.
S E C fA O I I .
Jtegras do p a n e g yric o .

l a Recra. Quando preparar um panegyrico, n a o se c squeea nunca o orador sagrado do fim que Deos se propoz
suscitando esses varoes extraordinarios e manifestando
com prodigios a santidade de seus servos. Mirabilis Deus
in sanctis suis. Quiz offerecer-nos um painel vivo dos pre
cedes do Salvador, e p6r-nos de certo modo diante dos
olhos o Evangelho em acgao. Ha de pois o orador ter por
alvo: 1° ho nrar, exaltar, glorificar esses heroes de nossa
santa Religiao, amigos de Deos, e advogados nossos;
2° mover os ouvintes a imitar suas virtudes e a confiar em
sua prolecgao.
«Deve-se prtigar com os olhos no ceo, diz Vieira, para
que vejamos o que havemos de imitar nos santos; deve-se
pregar com os olhos na te rra , para que saibamos o que
havemos de emendar em nos; e deve-se pregar cornos
olhos no Evangelho, para que o Evangelho, como luz do
ceo na te rra , nos encaminhe ao que havemos de emendar
na terra e ao que havemos de imitar no ceo» (IV, 251).
2* R e g r a . O elogio ha de fazer o fundo do discurso, e a
moral applicar-se como consequencia.
Alguns autores distinguem duas especies de panegyricos:
o primeiro, e propriamente dito, e o de que damos aqui as
reg ras: o fundo e historico, e a moral accessoria; no segundo, forma a moral o corpo do discurso, e a vida do
santo serve principalmente de justifical-a. E bom recorrer
a este segundo methodo quando o assumpto por si mesmo
offerece pouca materia ao orador; mas entao 6 antes um
sermao de moral que um verdadeiro panegyrico. Quando
se ignorao as particularidades da vida do santo pode enca-
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recer-se e amplificar-se o facto ou a virtude que constitue
seu merito proprio e sua gloria particular. Fenelon deixounos um bom modelo d’este genero (1). Pode seguir-se o
mesmo methodo nos panegyricos d’alguns martyres e santas virgens em cujas lendas reina incerteza e obscuridade.
3a R
. O ponto mais difficultoso num panegyrico e
conservar-se oorador fiel as regras da unidade. Nao e fazer
um panegyrico narrar historicamente os factos, ou louvar
as virtudes d’um santo, urnas depois das outras, a humildade, o zelo, a caridade, e tc .; nisto haven't, quando muito,
unidade historica mas nao unidade oratoria. Estude pois a
fundo o oradora vidado santo, veja qual e seu merito par
ticular, sua virtude caracteristica, exalte este merito, encareca esta virtude e terti a idea fundamental de seu pane
gyrico, cuja unidade de certo modo constituira. A divisao
nao farA mais que presental-a debaixo de differentes aspec
tos. Bourdaloue divide assim o panegyrico de sao Francisco
de Sales: «Com a forga de sua brandura triumphou da heresia; com a uncgao de sua brandura restabeleceo a piedade na Igreja. »Um moderno dividio optimamente o pane
gyrico de santo Thomaz d’Aquino, dizendo:
«Fez tudo o que a religiao pode exigir d’um justo, e
soube tudo o que amesma religiao pode esperar d’um sabio.
Com a variedade pasmosa de suas virtudes, agradou a
Deos e reformou seu seculo; com a portentosa fecundidade
de seus talentos, defendeo a religiao e ensinou o mundo.»
4:' R egra. Sera util presentar no exordio um quadro
resumido da vida do santo, fazendo sobresair os tragos
geraes que mais o caracterizao. Por este modo se excita a
allengao dos ouvinles e se llies faz melhor comprehendeto plano do discurso. Citaremos como exemplo o que disse
Jose Agostinho de Macedo no seu pomposo exordio do pa- 1
egra

(1) Sermon pour la f6te d’lin martyr, sur 1’cxemple des martyrs, et
sur te culte qui leur est dii.
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negyrico tie sao Francisco Xavier. «Vejo um conquistador
sem arm as, sem exercitos, sem forga, sem thesouros,
sem recursos da politica humana, correr d’um angulo
a outro a terra, passar toda a extensao de procelosos
m ares, correr as mais vastas regioes da Asia, visitar
nagoes desconhecidas, povos barbaros, ferozes e incultos,
gentes diversas em leis, em costumes, em crenca; transpor montanhas, que dividem uns reinos d’outros reinos,
alravessar vastissimos sertoes; e nao contente ainda nem
satisfeito com a te rra , ir correr os m ares, ver e devassar
tantas ilhas em o oceano Pacifico, que a natureza poz tao
distantes urnas das outras; e nao parando nunca, nao se
suspendendo, proseguindo sempre e indo adiante , parece
que com mais pertinacia que constancia, p6r os pes no
ate ali nem tocado, nem visto de gente europea, vastis
simo imperio do Japao, e declarar-lhe guerra aberta, nao
a sua dominagao mas a sua crenga, a sens costumes, e a sua
excessivamente supersticiosa idolatria. Oh prodigio verdadeiramente grande! Oh homem singularmente extraordina
rio! Oh efficacia, oh forca invencivel da graga...!»
5a R e g r a . Neste genero de discursos, as provas sao os
factos. Escolha-se o que nelles ha mais notavel ou maravilhoso, mais proprio para dar a conhecer o santo , mais
conforme a verdade , mais apropriado a instrucgao m oral,
e mais util ao auditorio (1).1
(1) 0 mais bello modelo que a este respeito nos deixou o P“ Vieira e
cerlamente o seguinte em que relata oratoriamente os principaes factos
da vida apostolica de silo Francisco Xavier: «Com esta consternatio, di/.,
ja a armada do Achem nao dava cuidado, temendo-se mais o novo perigo
quanto maior e quanto mais vizinho. Tudo era horror, tudo tristeza, ludo
confusao, e as queixas, clamores e desesperacoes todas caiao sobre o pobre e bemdito Francisco Xavier, o qual nao as podendo veneer com razoes, orava continuamente recolhido, ou accolhido a sua ermida de
Nossa Senhora do Monte, donde, como de mais alto, descobria a sua
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G' R e g r a . Em quanto d disposigdo dos factos nao eobrigado o orador a seguir rigorosamente a ordem dos tempos
e dos successos, como o seria o historiador; convem ate
conflanda o que os demais nao podito ver. Amanheceo flnalmente o dia
fatal de seis de Dezembro, que caio em domingo, e prdgando o Santo na
Matriz, sendo presentes o capitto mor e toda a cidade'(Malaca), das nove
para as dez horas, emmudeceo subitamente no meio do sermto como
suspenso e arrebatado no que via. Todos os gestos mostravao que as
cousas vistas erao grandes e espantosas, e nao ao perto senao muito
longe, retratando tudo em si mcsino, como em um cspelho vivo. 0 rosto
ja alegre, ja triste, jd temeroso e palido, ja ferveroso e abrazado, ja admirado, ja perplexo. As acqoes do mesmo modo varias: ja apertando as
maos, ja estendendo os bracos, ja caldos mas nao desmaiados, jd cruza
dos sobre o peito, jd apartando d'elle a roupa, como se arddra dentro o
coracao. Os olhos jd levantados ao edo, jd pregados em um Christo cruciflcado que estava sobre o areo da capella mor, agora brotando grossas
e copiosas lagrimas, agora entre suspiros e palavras troncadas, saindo
d’ellas raios, ou settas, que parece ferito o mesmo Christo. 0 povo,
vendo as figuras d’este enigma que nto entendia, attonito, pasmado,
fora de s i, e quasi cuidando que tambem nao estava emjsi o prdgador;
atd que elle, como cancado do conflicto, se inclinou um pouco sobre o
pulpito, e tornando a levantar a cabeqa, alegre e socegado, acabou o
sermao com estas palavras: «Demos gratas a Deos pela victoria que agora
acabou de dar a nossa armada. Rezemos um Padre Nosso e Ave Maria,
pclos que morrSrto na batalha. Quarta feira chegara a nova, e sexta veremos a mesma armada.»
«Aconteceo-vos jd, depois d’um sonho pesado, funesto e temeroso, em
que vos imaginaveis ou afogado no mar, ou ardendo no incendio, ou lanqado pelos ares d’enlre as pontas do touro, acordar subitamente, c
ficar no mesmo momento descarregado do peso, alliviado da tristeza,
seguro do temor, e livre dos sonhados perigos ? Tai ficou Malaca com as
ultimas palavras do sermao de Xavier, resuscitando, como da morte d
vida, de toda aqtiella confusio de temores, nmeacas e desesperacoes,
em que pouco antes se considerava perdida; condemnando agora a sua
pouca ft , e pedindo perdto ao prodigioso autor de sua seguranqa, felicidadc e honra, a quem tto ingratamente, e tanto sem razto accusava e
condemnava. Chegou a nova no dia signalado, e d'ella se soube que as
duas armadas se encontrarSo no rio Parlez...; que entre os despojos ricos
e militares, erto trezentas peeas de artilharia; que a batalha fora no
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cvitar inn andamento deraasiadamente didactico. Assim
que, collacara debaixo de cada virtude os factos que a
clia se referem, seja qual for a parte da vida a que pertenqao. Ha de com tudo seguir a ordem historica quanto o
permitta o andamento corrente e desembaragado do genero
oratorio; mlo deve pois transtornar e confundir as principaes epoeas da vida do santo. Seria ainda maior erro guardar toda a moral para a segunda parte. Ha de se esta ir
entremeiando com os factos, mas por tal arte que elles
fiquem sempre em relevo (1).*1
domingo entrc as nove e dez horas da manha. E quando os da terra
contarao o que no mesmo dia e hora tinha feito e dito no sermao o P” Xa
vier, accrescentou o messageiro, que a elle sem duvida se devia toda a
victoria; porque Dom Francisco Dessa, cabo da nossa armada, correndo
os navios, so dizia : «Peleijai, Sentiores e Amigos, como soldados de
Jesus c por sua fe; lembrai-vos do juramento de morrer ou veneer,
que fizemos nas maos do Pc Xavier; nem duvidemos da victoria, pois
elle a prometteo, e posto que ausente, por suas oraeoes o temos.comnosco»
(VIII, 209).
Leia-se este sermao que de todos t o que mais se parece com um pane
gyrico. Tambem se podem ler com fructo as seguintes narrates oratorias.
— Jonas lancado ao mar e engulido pela baleia (IV, 279, 280). — PrAgacao em Ninive (V, 145). — David na edrte do rei Achis (V, 512). —
David considerando os seus peccados (V, 128). — Moisfe repplicando, e
escusando-se da missao a que Deos'o destinava (V, 151).—Entrada da terra
de promissao (VI, 336). — Proezas de SansJo (VI, 422). — Viagem do
autor a Lisboa, em que soffreo tempestade (XI, 436). — 0 que Portugal
deve ao Infante D. Henrique (XI, 537). — Conversao admiravel d’uma
cortizana (iM aria, R o sa m y s tic a , 1,270). — Historia notavel Acerca
do Rosario (ibi, II, 83). — Exemplo d’um lavrador accusado de feiticos
(fit, II, 337). — Caso notavel d’um enforcado (tit, II, 354).
(1) Pode servir de exemplo o seguinte lugar de Vieira, tirado do sermao de sao Goncalo. «Em fim nAo tendo sao Gon$alo porque fugir de
si, fugio de nos para o deserto, e levantando uma pequena ermida sobre
as ribeiras do rio Tamaga, fabricada pelas medidas do seu espirito, ali
so por so com Deos empregava os dias, e velava as noites na altissima
contcmplaqao d’aquelle summo bem, que cedo esperava gozar com a
vista. NAo liavia, ou se via naquelle bemaventurado lugar algum ruido,
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7“ R ecra. Para bem tratar os factos, ha de o orador
recorrer muito a amplificagao, sera com tudo se abandonar
a declamagao; ha de encarecer as circumstancias (1), para
realgar o merito das pessoas e das cousas; ha de fazer
contrastes, parallelos, c o m p arare s, evitando com tudo
exaltar o seu santo em detrimento dos outros. Em quanto
aos factos menos im portantes, ou que o pregador nao julgar a proposito amplificar, deve p resell tal-os por jiretermissao on em resumos substanciaes, rapidos e animados.
No panegyrico de s5o Francisco Xavier por Jose Agostinho de Macedo encontrao-se magnificas amplificacoes,
imitadas em grande parte de Camoes, o que dd ao discurso
o andamento mais d’um poema epico qne d’um elogio de
santo; nota-se nelle urn tom emphatico, pouco variado e
sem amenidade nem uncgao; admira-se porem ali o poe
tico estylo d’aquella imitagao de Isaias sobre a conversao
das Gentes (2) e citaremos como bom modelo a seguinte
que perturbasse a quietaeSo do santo anachoreta, senao a tempos de inundacoes e tempestadcs os gemidos e vozes mortacs dos que arrebatados
da furia, e correntes do rio t.to impetuosas como subitas, ou espeda^ados
nos pcnhascos, ou afogados no remo'iniio das aguas, pereci.lo lastimosamente e sem remedio. Er.1o muitos todos os annos os miseraveis naufra
gantes, c muito mais as lagrimas dos que nelles perdilo filhos, pais ou
maridos. E que faria quando isto ouvia e via uin coracSo tao cheio e
abrazado do amor divino ? Quanto maior i nos santos o amor de Deos,
tanto mais forte e e mais solido o amor do proximo. Orava continuamente, mas porque de ordinario para remediar os trabalhos humanos nao
bastao as maos ociosas, posto que levantadas a Deos, resolveo-se o espirito d’um pobre e solitario ermitao ao que nunca se atrev£r3o a intentar os bracos poderosos dos reis, que foi unir as duas ribeiras do Tamaga com urna ponte, e mettcr de baixo dos pes dos passageiros a braveza e furia do rio que a tantos tinha tragado» (V, 308).
(1) Veja-se o que fica dito a respeito da amplificac.lo (p. 192), e das
circumstancias (p. 109).
(2) «Ergue atua respeilavel e magestosa cabeca, disse, e do mais alto
dos sete montes gira em lorno a tua vista, 6 santa, 6 catholica, 6 ro-
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pretermissSo :«E u nao intento fallar d’aquellas humanas

virtudes, que elle possuio em tanta copia para ganliar os
animos e levAl-os onde quizesse; nem fallarei d’aquelle
brando e amavel genio, e da suavidade maravilhosa de in
dole e de suas maneiras insinuantes, por virtude das quaes,
a simillianca do Redemptor, se introduzia e vivia com os
ultimos navegantes, com os soldados, com os mesmos meninos gentios do mais baixo e ignorado povo da A sia...;
nem fallarei do alto enlendimento, da profunda doutrina,
da engragada expressao, da vehemencia, do impeto e do
fervor de seus ordinarios discursos, contra os quaes mal se
mana Igreja! Olha quSo formoso dia se derramou sobre tanto mundo,
que envolto jazia nas carregadas e negras sombras da morte. Ja passeiio
ao dario da tua iuz as gentes da terra e seus monarchas. Aplainarlo-se
os cabecos asperos doscmpinados montes; abrirSo-se e dilatarSo-se mais
as impervias estradas aos viandantes. Que multidao innumeravel de concorrentes se appresenta a meus olhos! Para ti vein correndo tantos povos, vem lanrar-se a teus piis; beijar a terra que tu pisas. Ah! nSo
te assombres das estranbas devisas das tiaras, das mitras e das barbaras
cquipagens que trazem os dromedarios e os camellos da barbara Madian
e da pedregosa Arabia. Todos cstes povos sio teus (ilbos que , perdidos e
desgarrados ha longo tempo, vem de longes terras buscando a sua Madre commum. Alarga, alarga tcu mystico pavelhao; estende as cordas e
duplica-lhes seus sustentaculos, que a direita e a esquerda , a cento e
a mil vim, como cerrando-se em multidao, cleitos esquadroes para accolher-se a tua sombra, e aninhar-sc debaixo de tuas azas. Estende,
estende teu dominio e senhorio a elimas e a terras vastissimas que, despida a antiga bruteza e vestidas de nova forma c florente juventude, vem
ja viver e prosperar a sombra de luas santissimas leis. Sair.lo de suas
grutas os dragOes, nem terao covas os tigres, nem oulras feras, se as
ha mais barbaras e indoceis , hSo de infestar tuas novas conquislas. Ja
rompem por toda a parte vias de aguas limpas e vivas que vio fecundar
e fertilizar tuas extensas campinas; cobrir-se-hio de hervas verdes,
vestir-se-hao as plantas de novas folhas, e dario pasto e guarida a seus
numerosos e tranquillos rebanhos. >
«Queestas alegres e maravilhosas prophecias, que estas risonhas imagens, assim como em os primeiros apostolos, se hajio cumprido em Xa
vier, Vossa Alteza o conhecc, todos o devisimos, etc.» (pag. 38).
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podia ter a mais pertinaz dureza, e era por isso tido e chamado pelos mesmos gentios senhor e arbitro da palavra.
Esquegamos tambem que, tendo-o Deos inviado a ensinar
seu nome aos potentados do seculo, lhe havia inspirado
como ao propheta Daniel um gesto e attitude superior A
humanidade, fazendo-o em tudo nao s6 amavel, mas formidavel aos mesmos monarchas cingidos de terror, e revestidos de magestade e de gloria. Fiquem pois em silencio
estas virtudes, e ouga V. A. fallar d’aquellas que ndo vfim
e correm do seio da natureza, mas que sao inspiradas pela
graga do Evangelho...»
8 a R egra. Na composigao do panegyrico ha de o orador
recorrer a todas as riquezas da eloquenda. Poderia elle
empregAl-as mais acertadamente do que num t5o nobre e
elevado assumpto? Orne pois o orador seu panegyrico
com toda a pompa da a rte , todas as galas do estylo, as
mais brilhantes figuras, a mais elegante dicgao; semeie
em harmoniosos periodos os quadros, os retratos, os paineis, as descripgoes; deixe-se atA possuir d’um santo enthusiasmo, mas enthusiasmo moderado e comedido. A for
mosae quanto poder seu discurso, porem na escolha dos
ornatos nao esquega nunca o que pede a dignidade do pul
pito; esquega-se de si mesmo, e por muito eloquente que
seja nao se lembre nunca de dizer com o Pe Macedo : «E
d’este novo e nunca visto quadro resultara um monumento
de gloria para a religiao, de louvor immortal a S. Fran
cisco Xavier, e talvez, talvez que o maior triumpho e vic
toria da eloquenda christa. » A pompa do estylo nao lia
de nunca desmentir o caracter do orador sagrado.
Leia-se o que fica dito acerca do estylo ornado (p. 277);
ajuntaremos aqui alguns ornatos menores, de que ainda
se nao derao exemplos, e que aqui tfim naturalmente seu
lu g ar; sao todos do Pe Vieira.
Q u a d r o s . «Ia Saulo caminhando para Damasco armado
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de provisoes e tie ira contra os discipulos de Christo,
quando ao entrar ja da cidade, eis que, fulminado da mao
do mesmo Senhor, cai do cavallo em terra assumbrado, at
tonito e subitamente cego» (1 ,618). — «A pessoa que escolheo foi a de Moises, o qual, posto que vestido de pelles
e com um cajado na m ao, guardava ovelhas em urn de
serto , nao tinha menos que quarenta annos de vida e ex
perientia do mesmo Egypto. No Egypto nascera, entre os
Egypcios se creara, e nas escolas do Egypto aprendera
quanto tiles sabiao; e por isso , nao com outros instrum entos, senao com o mesmo cajado venceo todas as difflculdades, e conseguio felizmente a empresa, obrando os
maiores m ilagres, que ja mais tinha visto, nem vio o
mundo» (V, 355). — «Entrou Christo Senhor nosso um dia
no templo de Jerusalem, e vendo que se estavao ali ven
dendo pombas, cabritos, cordeiros, e ainda novilhos, indignado de tamanho desacato, toma as cordas com que
vierao atados aquelles animaes, faz d’ellas uns como azorragues, comega a agoutar os que compravao e vendiao-»
{Ibid., 521). — «Concorrerao para a m orte, ou para o
triumpho de Barbara dous barbaros, um menor, outro
maior tyranno, ambos crudissimos. 0 primeiro tyranno e
menor foi Marciano, que martyrizou o corpo inDOcente
e virginal da santa com os mais exquisitos torm entos; o
segundo tyranno e maior foi Dioscoro seu p a i, que com
entranhas mais feras que as das mesmas feras, desembainhou a espada, e lhe cortou a cabega. Que faria a vista
d’este espectaculo o fogo, que com instincto occulto e mais
que natural, ja sentia naquelles sagrados e coroados despojos, e ja comegava a reconhecer a nova sujeigao e obediencia que, depois de Deos, lhe devia? Rasgao-se no
mesmo tempo as nuvens, ouvem-se dous temerosos trovocs, desparao-se furiosamentc dous raios, os quaes, der-
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rubando, abrazando, e coasummindo os dous tyrannos,
cm um momento os desflzerao em cinza» {Ibid., 477).
Parallelos. «Esta e a forma com que Deos despachou ,
e prevenio sempre aos maiores homens para as maiores
emprezas. E sendo a de Xavier igual a todas estas juntas,
e maior que todas, vede a differenga inaudita com que
Deos o trala. Quer que se desterre da patria como Abrahao,
e muito meihor patria; quer que v;’t pregar a terras estranhas, como Jonas, e muito mais estranbas; quer que va libertar nao um povo, como Moises, senao infinitos povo's;
quer que se metta nos perigos, como Jerem ias, e muito
mais presentes e formidaveis p e rito s; e com que premios
o convida, com que esperangas o anima, com que promessas o alenta, com que assistencias o assegura ? Para que
se desterre, convida-o com desterros; para que se embarque, anima-o com as tempestades; para que prosiga, assegura-Ihes os trabalhos; para que nao desista, amontoalhe as difficuldades; para que nao terna, afea-lhe os perig o s; eraflm, para que padega e mais padega, o que lhe
prom ette, o que lhe assegura, o que lhe m ostra, e tudo o
que ha de padecer, e nada mais. Houve homem algum
no mundo a quem Deos tratasse com esta singularidade?»
(VIII, 60).
Comcaracoes. «Como e uso antigo e sempre praticado na
guerra depois das batalhas, principalmenle victoriosas,
tocar a recolher os exercitos, para que descancem os soldados , e sejao vistos como em triumpho e conhecidos os
vencedores; assim o general supremo da Igreja militante,
manda hoje a seus apostolos que recolhao as reliquias e
fragmentos dos cinco paes, que vencerao, para que se nao
perca no esquecimento a memoria de tao illustre cornbale» (X II, 133). — «O cavallo generoso (como se descreve no Livro de Job com maior elegancia do que o
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p o d e ra p in t a r H o m ero ) e m o u v in d o o sin a l d a g u e r r a , fila
as o r e lh a s , q u e b ra a s s o lta s , b a te a t e r r a , e n c h e d e r e l in clios o a r , n a o lh e c a b e m os e s p irito s p e la s v e n ta s , tr e m e
to d o d e fogo e d e c o ra g e m co m o a lv o ro g o e b rio s d e
s a ir a b a ta lh a . E ste e o in s tin c to d a g e n e ro s id a d e , a in d a
o n d e fa lla a r a z a o ; e e sta e a ra z a o q u e n o s tern o s p a r a
p e d ir a D e o s , n a o q u e n o s d e ix e te n t a r , m as q u e n o s n ao
d e ix e c a ir»

(M. Rosa mystica,

C ontrastes. « E ra o

I , 2 2 ).

os irm a o s d e

J o s e p h u n s p o b re s

la v r a d o re s e p a s t o r e s ; sa ia o d e c a b a n a s e te lh a d o s d e
c o lm o p a r a v ire m

m o r a r e m p a la c io s d o u ra d o s d e b a ix o

d a s p y ra m id e s e o b e lisc o s d o E g y p to . P o is tr a g a o a s su a s
p e lle s , a s su a s m a n t a s , os se u s p e llo te s d e p a n n o d a s e r r a ;
tr a g a o as su a s s a m a r r a s , a s su a s a l p a r c a s , a s su a s g u a lt e i r a s ; tr a g a o

as su a s e sc u d e lla s d e p a o e os se u s t a r -

ro s d e c o r t ig a ; p a r a q u e , q u a n d o se v ire m c o m a s p a re d e s ric a m e n te e n ta p iz a d a s , a p r a t a ro d a r p e la s m e s a s ,
a se d a e o u ro d a s g a l a s , a s p e ro la s e os d ia m a n te s d as
jo ia s , o s c ria d o s , os c a v a llo s , a s c a rro g a s , c o n h e g a o q u a n to
v a i d e te m p o a te m p o , e d e fo r tu n a a fo rtu n a , e d e m m u ita s g ra g a s a P h a r a d » ( I , 3 0 6 ) . — «O m a io r c o n tr a r io e o
m a io r in im ig o d a v ir tu d e e u m a g ra n d e f o r t u n a , e q u a n to
m a io r fo r tu n a ta n to m a io r in im ig o . A h u m il d a d e , o d e s p re z o d o m u n d o , a m o d e r a g a o , a a b s t i n e n d a , a p o b re z a
v o lu n ta ria n a o u tr a g e n te sao sim p le s v i r l u d e s ; m a s e s ta s
m e sm a s com u m a c o ro a n a c a b e g a , com u m s c e p tro n a
m a o , d e b a ix o d ’u m d o c e l e a s s e n ta d a s em u m t h r o n o , sa o
d o b ra d a s v irtu d e s , p o r q u e sao v ir tu d e s ju n t a s c o m os seu s
c o n tr a rio s . A h u m ild a d e , ju n t a c o m a m a g e s ta d e , e d o b ra d a
h u m ild a d e ; a m o d e r a g a o , j u n t a c o m o s u p re m o p o d e r, e
d o b ra d a m o d e ra g a o ; o d e sp re z o d o m u n d o , j u n t o c o m o
m e sm o m u n d o aos p e s , e d o b ra d o d e sp re z o d o m u n d o ; a
p o b re z a c o m a riq u e z a , a a b s tin e n c ia c o m a a b u n d a n d a , a
m o rtific a g a o co m o re g a lo , a m o d e s tia com a lis o n ja , e d o -

29
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i>radu pobreza, e dobrada absliuencia, e dobrada mortiflcagao, e dobrada modestia; porque e cada uma d’ellas nao
uma rosa entre as espinhas, mas uma garga verde entre as
chammas»(II, 12, Sermdo desanta Isabel). — «Quanta 6 a
differenga que tem na rosa o cheiro e a virtude; na arvore, a folha e o fructo; no mar, a concha e a perola; no
ceo, a aurora e o dia; no homem, o corpo e a alm a; e para
que o digamos por seus proprios term os, quanta e a vantagem que faz o entendimento a voz, tanta 6 a que tem
(posto que irmas entre si) a oragao mental sobre a vocal.
A vocal 6 o exterior da oragao, a mental 6 o interior, etc.»
(M. Rosa mystica, 1, 89).
0 livro do Ecclesiastico podera fornecer ao pregador
ideas de elogio e grande copia de textos proprios para citarem-se no sentido accommodaticio. Sao Cypriano, sao
Gregorio Nazianzeno, sao Chrysostomo, composerao excel
lentes panegyricos; os pr^gadores do seculo de Luiz XIV
sao mais fracos nesta parte. Nos panegyricos italianos
acharao os pregadores melhores modelos do que nos francezes; nestes ha mais moral e talvez mais regularidade;
aquelles brilhao por sua elevagao e poesia; distinguemse estes ordinariamente pela piedade e uncgSo, mas aquelles
ajustao-se melhor com o estylo de nossa lingua e o gosto da
nagao.
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CAPITULO VII.
D a o r a c a o f u n i 'h r c .

sirc-vo i.
Excellenda e difficuldad.es d’este genero.

Desde os mais antigos tempos vemos em uso a oracao
fnnebre entre os Gregos, entre os Romanos’ (1), e ate
mesmo no povo de Deos. Temos de David urn admiravel
cantico sobre a morte de Saul e de Jonathas; e uma especie
de oragao funebre d’aquelles principes. Jeremias tinba
igualmente composto canticos funebres em que celebrava
os illustres feitos d’el-rei Josias. Cantavao-se cada anno em
coro, e por muito tempo se conservou entre os Hebreos
este costume. Os santos Padres pronunciarao oracoes fune
bres nas 'exequias de principes, princezas e varoes illus
tres (2).
A oragfto funebre, qual hoje existe, 6 : Um discurso
pronunciado nas exequias d’umapessoa illustre, no qual,
pelo louvor das virtudes do defuncto, procura o pnigador
(1) Chamav3o-lhe os Gregos eim-atpio; Aoqo;, discurso funebre. C rtse commummente que elles come<;ar8o a em pregar este genero de dis
curso depois da batalha de M arathon, 490 annos antes de J.-C . Pericles
pronunciou o elogio funebre dos cidadSos mortos na guerra de Sam os,
em 441 antes da era christa. — Os Romanos adoplarSo este costume no
mesmo anno em que abolir.lo a realfcza, em 569 antes de J -C ., nas exe
quias do consul Junio Bruto. Nero , jd im perador, pronunciou o elogio
de Claudio , seu predecessor.
(2) LeiSo-se os elogios funebres consagrados por S. Gregorio Nazianzeno ii memoria de seu p a i, de seu irm .lo, de sua irm 3, e sobre tudo
o que elle fez sete annos depois em honra do illustre bispo de C esarea,
s3o Basiiio. N3o s3o menos notaveis as oracoes funebres de Theodosio, por
santo Ambrosio, c a de Valentiniano, pelo grandeAgostinho.
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instruir os fieis de seus deveres e movel-os a praticAl-os.»
Nada lia raais elevado do que um discurso d’este genero;
nenlium ha que mais se preste Aeloquenda. A grandeza do
assumpto, a confianca de que se acha investido o que o ha
de pronunciar, pela escolha que d’elle se fez para subir ao
pulpito em tao solemne occasiao, finalmente as circumstancias em que vai fallar, tudo anima o orador. Acha prepa
rados os ouvintes; estao vivamente commovidos; so se
trata de manter sua emocao, de dar mais forca aos sentimentos de que ja estao penetrados. Alem de que, em presenca da m orte, cuja recordatio e tao am arga, cujo im
perio tao irresistivel, seus coracoes se abrirao seni difficuldade aos preceitos moraes. Os exemplos d’uma pessoa
que reverenciavao, e talvez amavao, farao tambein nelles
grande impressao. Finalmente, o canto lugubre, a pompa
funeral, a negra armacao que enluta o templo, o funereo
mausoleo que esconde o feretro, o aspecto silencioso d’um
auditorio vestido de do e que as vezes rompe em pranto
desfeito, circumstandas sao poderosas m uitopara inspicar
graves pensamentos e’dilatar os coracoes ao sentimenlo e A
compuncgao. •
Este genero tem todavia suas difficuldades: 1° Trata-se
de louvar; e por mui bem disposto que se supponha o liom em , e mais difficil de contentar nos louvores que se dao
aos outros, do que itos que a elle mesmos e endereQfto. £
rigoroso na escolha dos factos que se louvao, e na maneira
de os louvar. Se sao communs, nao lbes dA grande impor
tan da ; se sao extraordinarios, difficilmente lbes dA cre
dito. 2° Trata-se de louvar de modo que se satisfaca a espectacao do auditorio; A urna ceremonia ostentosa : e
necessario um discurso de apparato, que corresponda com
a grandeza do assumpto. Alem de q u e , em taes circum
standas o auditorio e quasi serapre composto de pessoas
conspicuas e distinctas. 3° E nessario louvar de modo que
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resuite utilidade para os ouvintes, e se unao num todo
perfeito o elogio e a instruccao.
M I .C ^ A O I I .

Regras da oravdo funebre.

V
V Regra. Assumpto da orando funebre. Para poder ser
louvado na assemblea dos fieis pelo ministro da religiao,
na cadeira evangelica, e necessario que o defuncto tenha
occupado algum cargo distincto na republica; 2° que nelle
tenha honrado a religiao com suas virtudes. Seria indigno
do orador christao louvar uni homem sem merito nem virtude, por muito eminente que seja o cargo que occupara ,
ou por muito illustre que seja seu nascimento; seria urna
profanagao tal cmprebender diante dos santos altares, na
cadeira da verdade, e fazer servira palavrade Deos a urna
vil lisonja. E p o rd n ju sto , piedoso e digno da religiao
exaltar as virtudes de seus fillios, quando ellas brilhao em
elevado grao.
2a Regra. Fundo do discurso na oragdo funebre. Sendo
a orario funebre ao mesmo tempo um elogio e urna in
struccao, e difficultoso nao sacrificar urna das duas cousas a outra; ha de pois o pregador usar d’uma justa mo
deratio , e a nao ser que a vida do defuncto seja pouco
fecunda em accoes e virtudes, ha de dar mais extensao ao
elogio do que a moral, sem com tudo se descuidar de edificar os fieis coni santas reflexoes como cumpre ao doutor
e ao ministro do Allissimo.
3a Regra. Maneira de combinar em gerat o elogio com
a moral. A perfeicao neste genero, e este e o methodo

de Bossuet, consiste em encerrar a vida inteira do defuncto
num quadro unico de m oral, de sorte que a unidade esteja
nesta m oral, que todos os factos a comprovem e entrem
naluralmentc no desenvolvimento d’essa idea : nisto se
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differenga principalmente a oragao funebre do panegy
rico.
Bossuet e o verdadeiro creador e o modelo perfeito
d’este genero; a elle devem os pregadores procurar imi
tar ; nao hao de com tudo desprezar os outros oradores,
cujas oragoes funebres sao verdadeiros panegyricos, nos
quaes o elogio faz todo o fundo do discurso. Assim que, na
obra prima de Flechier : «Turenna venceo os inimigos do
estado com seu valor; as paixoes da alma, com sua sabedoria; os erros e as vaidades do seculo, com sua piedade.» — Na oragao funebre de Luiz XIV por Massillon :
Luiz foi grande : 1° pelo esplendor nunca visto de seu
reinado; 2° pelos sentimentos heroicos de sua piedade.»
Mascaron segue o mesmo methodo.
4" Regra. O thema. Ha de elle ser escolhido com o maior
esmero. Ser;i, ou um elogio abreviado do defuncto, ou um
quadro resumido de suavida, ou uma reflexao profunda
que encerre a m oral, ou emfim a idea do exordio. Exemp lo s: Et nunc, reges, intelligite, etc. Fleverunt eum om
nis populus et dixerunt: quomodo cecidit, etc. Vanitas
vanitatum, etc. O thema tern is vezes uma forga parti
cular, quando se poe na boca do mesmo heroe.
3“ Regra. O exordio deve variar segundo os assumptos;
se a perda do illustre defuncto e particularmente sentida,
deve a dor ter nelle grande parte; i o que fez Bossuet na
oragao funebre da duqueza de Orleans. Em geral deve o
orador esmerar-se em dar uma grande idia de seu as
sumpto, tragando um quadro resumido dos principaes
factos da vida de seu heroe. Um exordio de pura moral
seria improprio e mal aceito dos ouvintes. A idea moral
que ha de dominar em todo o discurso deve manifestar-se
desde o principio e excitar vivamente a attengao; mas
com ella ha de presentar-se o elogio. Eis aqui a analyse do
exordio de Bossuet na oragao funebre da rainha de Ingla-
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terra : «Deos gloria-se de instruir os reis, dando e retirando aos principes o poder; esta 6 a ligSo que elle quiz
dar-lhes nas duas fortunas tao oppostas da rainha de Inglaterra, que usou christamente d’uma e d’outra.»
6“ R egra. A divisao. Nao 6 necessario que ella seja tao
rigorosa e formal na oragao funebre como no sermao. 0
genero demonstrativo rejeita essas formulas demasiadamente seccas das divisoes ordinarias, e pede mais ele
ganda e ornato. Alem de que, o auditorio a quern falla o
orador 6 ordinariamente escolhido e intelligente. Bastard
encerrar a divisao numa figura, num periodo, num torneio oratorio, de maneira comtudo que se possa facilmente
distinguir, mas sem que o orador tenha grande cuidado de
a p6r em evidencia.
73R egra. Escolha das provas. Ha duas especies de prov as: urnas moraes, outras historicas. Estas devem ser mais
numerosas e mais desenvolvidas, a nao ser que o assumpto
do elogio seja escasso em particularidades. Na escolha das
provas hao de seguir-se pouco mais ou menos as mesmas
regras que no panegyrico.
1° E necessario realgar na vida do heroe o que ella presenta mais caracteristico e saliente, em relagao com a idea
moral de que falldmos. Nao basta s6 dar a conhecer o he
roe, d necessario ainda dar d’elle uma grande idda, se o
merece. 0 orador estd autorizado a fazel-o por estas palavras do Ecclesiastico : Laudemus viros gloriosos (44, 1).
Note-se todavia que um orador habil tirara muitas vezes
mais vantagens d’uma simples particularidade da vida do
mestica , d’uma maxima, que dos mais brilhantes fa
ctos (1).
2° Nflo se ha de nunca perder de vista a idea m oral,1
(1) KSo se lera sem utilidade a este respeito a orac.lo funebre que nas
Excquias do Barito de Quintella recitou o P ' Macedo, em 1818.
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para affastar tudo que com ella nao tem relagao. Pode com
tudo o orador recorrer amiudo a pretermissao, e por meio
d’esta figura mencionar muitas cousas de que nao poderia
fallar directamente. Alem d’isso, a idea moral o autorizara
a fallar de cousas que por si mesmas nao sao louvaveis,
cujo elogio nao pode fazer o orador sagrado, como sao os
bens da fortuna, a nobreza, os grandes empregos, a autoridade, a realeza, os talentos naturaes ou adquiridos e as
virtudes humanas. Podera, por exemplo, realgar todas as
grandezas de seu heroe para ter occasiao de mostrar o
nada das cousas do mundo. Vejao-se as regras do pane
gyrico.
3" Seja o orador muito imparcial na escolha dos factos
para que o nao accusem de dissimulagiio ou de lisonja. A
verdade em primeiro lugar, e sempre a verdade, ainda no
meio da admiragao e do enthusiasmo que transporta o ora
dor. Nao poderi pois dissimular os defeitos publicos e notorios, mas ha de presental-os com arte e conservando sempre
o decoro ao pulpito e as pessoas; serao como os escuros
ou sombreados do painel; sem pretender desculpar grandes
e rro s, pode attribuil-os a urna reuniao de circumstancias
infelizes; insistira na emenda dos mesmos erro s; tirara
d’elles excellentes documentos sobre a fragilidade da natureza humana e os designios da providencia no arrependimento dos culpados.
Assim fez Bossuet na oragao funebre de Conde : « Os
seniim entos, diz elle, que sempre haviao animado aquelle
principe, provao que foi levado, como contra vontade,
pela mesma forga das cousas ao grande erro que comm etteo.» Cita depois varias circumstancias que attenuao„a
culpa do principe; insiste em fim na maneira gloriosa como
elle reparou seu erro.
8“ R e g r a . Ordem e disposicao das provas. Nao ha de o
orador ligar-se cscrupulosamcnte a ordem historica, nem

www.obrascatolicas.com

MANUAL DE ELOQUENCIA SAGRADA.

345

tam pouco inverter as differentes epocas da vida do heroe;
ha de porem dispol-as de maneira que os factos facao nni
todo regular e uniform e, e que o andamento do discurso
seja nobre, desembaragado, natural, oratorio, de sorte que
o interesse se sustente, va sempre crescendo, e que seu
desenvolvimento seja algum tanto dramatico.
9“ R ecra. 0 estylo. Urna grande elevagao deve caracterizar o estylo da oragao funebre. 0 orador deve tender
continuamente, por urn lado ao sublim e, ao maravilhoso;
por outro , ao terno, ao pathetico; desde o comego deve
elevar-se como no panegyrico; o tom sera sempre grave
e solemne; magestosa tristeza deve reinar em todo o dis
curso. No fim d’elle sobre ludo ha de o orador remontar-se
as maiselevadas regioesda eloquencia; nada ha de desprezar para colher o fructo de seu santo ministerio, acabando
de edificar o auditorio, e dando-lhe a mais elevada idea de
seu heroe. Podem reservar-se vantajosamente para a peroragao as circumstancias edificantes da morte do illustre
defuncto e suas ultimas palavras. Assim terminou o Pe Ma
cedo a oragao funebre do barao de Quintella.
10“ R egra. Com quanto devao os oradores remontar-se
na oragao funebre, dando ao discurso toda a pompae
magniflcencia de que elle e susceptivel, recommendamoslhes, em fim, que nunca se apartem da verdadeira eloquen
cia do pulpito : temao ser guindados quando querem ser
sublimes; frouxos e insipidos querendo occupar-se muito
do arranjo das clausulas e das miudezas do discurso.
Cossr. t ser;i sempre o melhor mestre neste genero de
discurso; nesta parte o nosso Vieira 6 fraquissimo, ede
modo nenhum para imitar. Urna so oragao funebre ( se este
nomese-lhe pode dar) temos d’elle , a das exequias de D.
Maria de Ataide (IV, 434). E um sermiio ii moda de Vieira,
recheado de textos, conceitos e agudezas; so na peroragao
ha alguma cousa que se parece com a oragao funebre.
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LIV RO TERGEIRO.
]>n n r r iio .

Fallaremos em primeiro lugar da memoria para d’ahi
passarmos a acgao propriamente dita. Tendo-nos proposto,
neste tratado de eloquencia sagrada, compor uma obra essencialmente pratica, cumpre-nos ajudar o orador mogo a
confiar a memoria sua composigao, antes de a pronunciar
em publico com o tom e accionadoque convem ao discurso
sagrado.

CAPITULO PRIMEIRO.
Da m cniorin.

Por muito eloquente que seja o pregador, por muito bem
trabalhado que seja seu serm ao, colhera mui pouco fructo
do trabalho que teve em o compor se se contentar com o ler
no pulpito. A simples leitura d’um discurso 6 necessariamente fria e insipida. Urn discurso lido poderA ser academico, mas nao sera oratorio, porque o orador, com os olhos
presos no manuscripto nao pode fixar e dominar o audito
rio ; occupada sua attengao com a leitura, e uma das maos
embaragada com o papel, nao pode tomar calor nem animar a voz e o gesto para captivar a attengao dos ouvintes.
E pois indispensavel que aprenda de cdr e esteja tao senhor do que vai p re gar, e ate das palavras de que se ha de
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servir, se nao tiver uma grande facilidade de elocurao, que
possa pronunciar seu discurso com o mesmo desembarago
e confianga como se fosse inspirado naquella hora.
S E C f A O I.
K ecessidade do a p re n d e r bem de c6r.

Ha duas sortes de m em oria: a memoria das cousas, e a
memoria das palavras. A primeira e indispensavel a todo
orador; nao podera recitar um discurso qual o escreveo
quern nao tiver a segunda.
Nao ha cousa que mais prejudique ao fructo d’um dis
curso do que a hesitacfio d’um orador, cuja memoria e
infiel, ou que nao sabe bem o seu sermao; para a cada
passo, fica embaragado, repete palavras que mal entende,
busca ideas que lheescapao, titubea, perde-se, por fim
cala-se ou vfi-se obrigado a ler o discurso, e as vezes 6 tao
grande seu embaraco que nem ler pode. Desde que a me
moria fraqufia, ndo tem vida o accionado, desfalleceavoz,
desapparece a eloquencia. Com a turbagao do pregador
perlurba-se o auditorio, e, ou soffre com d6, ou ri com escarneo.
Nao se ha de perder de vista que o orador sagrado deve
suppor-se inspirado e fallar como tal, ainda quando tenha
aprendido palavra por palavra seu discurso; ha de pronuncial-o de tal arte que o auditorio assim o erfia e se deixe
levar de seu santo zelo. Porem sera por ventura possivel
esta illusSo quando se ve hesitar o orador, parar a cada
passo, perder o fio do discurso, e tirar da algibeira o papel
para o ler com voz tremula e assustada ?
Concluamos pois, que a memoria e um precioso dom da
natureza, e que se ha de cultivar com assiduo cuidado.
Enfraquece-se esta nobre faculdade quando nos nao applic&mos a aperfeigoal-a e enriquecel-a de hellos oriiatos. 0
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alumno que se proposer aser orador ha de impor-se como
um dever rigoroso aprender todos os dias de cor algum
trecho dos bons autores, ainda que nao seja sentio uma
sentenga, em cinco ou seis linhas; mas escolha os lugarcs
mais notaveis, em que ha belleza de dicgtio, de eslylo ou de
sentimento; se fizer este estudo particular durante a rhe
torica , a philosophia e a theologia, comegando por Ca
nities, Luiz de Souza, Bernardes, continuando pelahistoria
sagrada, e acabando nos sermoes de Vieira (1) achar-sc-ha
ao comecar a carreira do pulpito, de posse d’um rico tliesouro de termos, exprcssOes, ideas e pensamentos que nao
so terao servido para Ihe exercer a memoria, senao tambem
para Ihe formar o estylo e familiarizal-o com a linguagem
oratoria.
Conci uamos ainda mais, que o orador ha de aprender de
cor o seu discurso o melhor que poder, ha de sabel-o, como
se d iz, naponta da lingua. «Um sermaobem sabido, diz
Gaichies, parecebom , ainda que seja mediocre; optim o,
se i boni. — O meu melhor serm ao, dizia Massillon, e o
que eu sei m elhor.»
O pregador que for fraco de memoria, ou que nao tiver
vagar para compor e aprender seus sermoes de cor, e tiver
alem d’isso alguma facilidade de elocugao, podera recorrer
ao segundo methodo, que 6 o da improvisagao. Consideremos as vantagens e os inconvenientes d’um e outro metho
do; e d’aqui podera resultar alguma utilidade para os
pregadores mogos.1
(1) Numa obrinha, pequena e barata , que tem por titulo Ornamenlos da memoria, acharao os alumnos quanto basta para todo o tempo
das bum anidades, depois tenliSo a nossa Historia sagrada e o Vieira
abreviado, em dous volumes.
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X i'.t fA O I I .

Vanlagens e inconvenientes do discurso decorado c do
improvisado.

A improvisagiio tem a seu favor a pralica dos antigos e
dos santos Padres. Eis aqui as vantagens que offerece :
1° Orador que sabe improvisar pode pregar era toda occasiao e quasi de repente. 2° Poupa muito tempo e evita
bastante trabalho ; pode, por conseguinte , pregar muito
mais amiudo. 3° Falla com mais facundia, mais conviccao,
mais naturalidade, mais unegao, menos artificio, e como
homem inspirado. 4° Entende melhor o auditorio o que
elle diz : quem improvisa nao e tao conciso como quem
escreve; eleva-se menos, e conserva-se mais ao alcance de
seus ouvintes; e mais senlior do que diz e do modo de o
dizer, e por isso pode ser-lhes mais util. Finalm eute, uma
vantagem d’este methodo, e que nenhuma do methodo con
trario pode contrabalangar , e q u e, ao mesmo passo que o
orador falla, pode seguir e notar a impressao que seu dis
curso fazno auditorio, e , segundoella, modificar a linguagem, o to m , ou o sentimento. Tambem acontece muitas
vezes occorrer ao pregador, no desenvol vimento d’uma
idea, outra que a amplifica e aformosea, um pensamento
novo e opportuno , uma imagem engragada e bella, um
sentimento vivo que vem do coragao, o qual se manifesta
com calor, anima-se com a inflexao da voz, e vai despertar
a imaginagao do ouvinte e commover - lhc o coragao. E
nada d’isto acontece quando o pregador se faz, de certo
modo, escravo da memoria e nao pode sair do circulo era
i[ue se fechou.
Ao lado d’estas vantagens v<hn collocar-se mui graves
inconvenientes. Notemos em primeiro lugar q u e, o que se
chania propriamente improvisar um discurso, e um talento
30
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muito mais raro que a m emoria; suppoe grande facilidade
de concepgao, juizo pompto, imaginagao viva, muitainstrucgao, perfeito conliecimento da lingua, bom gosto formado pelo estudo das bellas lettras, e o trato e conversagao
de pessoas doutas e polidas. Nenhuma duvida cabe, que
multos pregadores estao no caso de desenvolver um ponto
do catecism o, pregar um sermao parochial, uma pratica
doutrinal, fazer uma exhortagao, uma conferencia familiar
sem se darem ao trabalho de escrever e aprender de co r;
porem que differenga entre este genero de pregagao sim
ples, e o discurso regular com todos os meios de convencer
e persuadir, e todos os ornatos do estylo e do pathetico ? !
O que for dotado d’este precioso e raro talento, nao sera
menos exposto : 1° a rastear as vezes por muito tempo ate
que o espirito se anime, a imaginagao se aquega, e a conservar-se por consequenda ao principio frouxo, languido
e frio ; 2° a repetir amiudo as mesmas palavras, e a extraviar-se em digressoes que enfastiao e molestao o audito
rio ; 3° a nao dizer senao cousas vagas, communs, por
vezes obscuras, quando deveria ser claro, forte e instru
ctive ; 4° a tratar repetidas vezes nos sermoes os mesmos
pontos de m oral; 5° a deixar escapar no calor da improvisagao cousas ou expressoes pouco comedidas ou pouco
exactas, que nao se ajustao com a sa doutrina, ou offendem
o decoro; inconveniente que o pregador nao podera evitar
* senao por meio d’uma grande prudencia, d’um perfeito
conhecimento da theologia, e d’uma especie de sangue-frio
que o nao desampare nunca, ainda nos movimentos mais
patheticos, mais fortes e espontaneos. Finalmeute nao tem
nunca a ccrteza de preencher dignamente o seu alto minis
terio, pois o sair-se bem na improvisagao depende muitas
vezes do hum or, do estado de saude, e ate do tempo que
faz. A mesma facilidade que o orador adquirio a pregar
d’este modo se troca em escolho, inspirando-lhe uma con-
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fianga presungosa, que o leva a subir ao pulpito sem aquella
preparagao que d’elle requer o ministerio importantissimo
da divina palavra.
O discurso escripto 6, geralmente fallando, mais forte
em cousas e em raciocinios; os movimentos sao ali mais
bem distribuidos, mais variados e mais completos. Em
quanto A doutrina, e indubitavel que, no discurso escripto,
e tratada e expendida com mais exactidao theologica do
que no improvisado. A menos de ser o improvisador
um homem de profundo saber, genio elevado , imaginagao v iv a , facundo e culto no fallar, o orador que
pregar de memoria profundar,'i melhor seu assumpto,
dar-lhe-ha mais vulto no to d o , e seni mais interessante e
completo nas partes menores. 0 discurso escripto nao causa
naturalmente tao fortes impressoes como o improvisado,
porque Amenos animado, e por vezes menos brilhante; mas
em geral sera muito mais correcto e castigado, agradard
muito mais aumaassembleapolida, habituada a leituradas
obras primas da litteratura Aquelle estylo corrente, fluido,
culto, formoso, ameno, descriptivo, harmonioso, que se
exige do orador, em balde se buscaria num discurso impro
visado. Finalmente, compondo e corrigindo com esm ero,
aprendendo depois com sollicitude seus discursos, confla o
pregador d memoria quantidade de expressoes e giros de
phrase que Ihe serao de grandissima utilidade quando
quizer algum dia improvisar.
A estas vantagens oppoem -se dous grandes inconve
nientes. O prim eiro, e que este methodo leva um tempo
consideravel e exige um trabalho muito ingrato e fasti
dioso. «Jd estou cangado, dizia Massillon, de decorar todos
os dias a minha ligao, como um estudante.» Quantos homens de talento, menos constantes que Massillon, renuncidrao ao ministerio sublime, a que Deos os destinava, por
causa d’uma infidelidade de m em oria, que devia porem
i
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torn;\l-os mais hum ildes, ou desanimados pela diffictildade d’um trabalho penoso, que nao deixa com tudo de
ter seus encantos para um orador de gosto e estudioso ?
0 segundo, e ainda maior inconveniente, e que, na recitacao do que se aprendeo de cor, e quasi impossivel fazer
entrar aquella abnegagao, aquelle enthusiasmo que cornmove e arrebata. Nao falla o orador com todo o desembaraco ; esta como acanhado, receia que um accionado, al
gum tanto animado, lhe desconcerte a memoria. Nao
acontece o mesmo no discurso improvisado : o estylo e
mais desalinhado, porem mais natural e fluido; o accionado
e mais livre, menos estudado, mais vigoroso; ve-se que e
o coracao que falla; ouvimos o orador com mais confianca,
deixamo-nos mais facilmente persuadir, e pensamos antes
cm aproveitar as verdades que nos prega do que em exam inar o modo como no-las annuncia; sentimos que o zelo
o inflamma, e que outra cousa nito busca senao a salvagao
de seus ouvintes.
Finalm ente, segundo pensava sao Francisco de Borja,
quando o pregador improvisa segue mellior os movimentos
do espirito de Deos. As inspiragoes que lhe vein no pulpito
sao ordinariamente as mais proprias para commover e as
que melhor quadrao com as disposigoes dos ouvintes; mas
ao que falla de memoria de nada mais lhe servem senao
de lhe causar o sentimento de nao poder acolhel-as nem
ulilizal-as.
SG cg.to i n .
Consequendas do que fica dito.

O pregador que tiver a facilidade de seguir e adoptar
um ou outro methodo, 6 evidente que deve preferir improvisar. Este e o parecer de santo Affonso de Ligorio e de
todos os mestres da oratoria sagrada que tem em vista ,
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primeiro que tudo, a salvagao das almas. Todavia, por mui
facundo que seja, commelteria grande imprudencia se comegasse muito cedo a improvisar. E necessario, primeiro
que tudo, formar o seu estylo, e adquerir pelo estudo e a
leitura conhecimentos solidos e variados. Eis aqui o que lhe
aconseMmos.
Ao encetarem a carreira apostolica imponhao-se os pregadores, como lei rigorosa, compor e aprender de cor tudo
que houverem de dizer em publico; busquem as ideas nas
fontes que lhes indicamos no artigo da invengao do dis
curso; esforcem -se com estudo aturado por seguir as
regras e conselhos que neste Manual tern lido. M o se apressem em abandouar este methodo, ao qual devem rigorosamente ligar-se, ao menos por espago de trez annos, ainda
que houvessem de pregar todos os oito dias. Deos lhes suscitara occasioes em que seu talento de improvisar se ma
nifeste. A mesma graga parecera convidal-os a deixar o
caminho ordinario e a entrar em a nova vereda.
A passagem d’um a outro methodo nao ha de porem fazer-se rapidamente, senao pouco a pouco. E mister experimentar suas forgas antes de se servir d’ellas. Escrevao uma
pratica, um sermaozinho, bio exactamente como se hou
vessem de o aprender de cor, palavra por palavra; escolhao
de proposito um assumpto acerca do qual tenhao bastantes ideas , as quaes correspondent necessariamente em
seu espirito numero igual de termos proprios e expressoes
adequadas. Appliquem-se depois a bem comprehender seu
proprio trabalho; conflem antes ao entendimento que a
memoria o todo e a serie das ideas, sem procurar reter
exactamente as palavras e as expressoes, as quaes poderao
representar-se ao depois por si mesmas, e de que nao de
vem d’aqui para diante ser escravos. Recordem repelidas
vezes em seu espirito esta mesma serie de ideas, e vel-ashao apparecer succcssivamcnte, e quasi sempre revestidas
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de expressoes novas. Quem os impede de subir entao ao
pulpito e repetir em voz alta um exercicio cujo resultado
foi tao feliz e esperangoso ? Quando tiverem fixado bem na
memoria a ordem , o encadeamento e a progressao das
ideas, ainda que lhes escape uma ou outra expressao,
o mesmo entendimento, de concerto com a memoria, lhes
fornecera outras e por ventura mais proprias e animadas.
Repitao em particular este exercicio, em voz alta, duas ou
trez vezes antes de subir ao pulpito; verao com quanta facilidade pronunciarao depois em publico seu discurso.
Alem d’isso , a medida que forem experimentando menos
difficuldade em improvisar, deverao naturalmente escrever
m enos, e por fim so porao por escripto o piano geral do
discurso e algumas ideas mais importantes que nao quereriao por caso nenhum perder de vista no calor da improvisagao.
Por mui distincto que seja o talento de improvisar que
o orador recebera da natureza, por mui larga que seja sua
cxperiencia e grande a facilidade que adquirira nestes
exercicios repetidos por muitos annos, nao se fie so de
seu talento e de sua facilidade; nunca suba ao pulpito
sem se preparar, para a mais pequena pratica, com o estudo e a meditagao. Esteja seguro o pregador do que quer
dizer, penetre - se bem da maneira de o dizer, e improvisara com acerto e fructo. O que bem se comprehende, claramente se exprim e, e nunca faltao palavras a quem tern
no peito a convicgao. Preoccupe-se especialmente do
thema e comego do exordio, da proposigao, da divisao e
subdivisoes, das principaes provas e textos importantes,
das definigoes e transigoes, dos sentimentos com que deve
animar a peroragao; quando comegar saiba ao certo como
ha de acabar.
Depois de ter feito quanto d’elle dependia entregue-se
o pregador com humildade e confianga nas maos da Provi-
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dencia. Deos faz eloquentes aos meninos, confere aos homens apostolicos o talento da palavra, elle s6 pode tambem
desatar-lhes a lingua e abengoar seus trabalhos. Neste exercicio mais do que em nenhum o utro, a presumpgao seria
fatal ao pregador; confie pois em Deos sem desconfiar inteiramente de s i ; anime-se de santo zelo, invoque de coragao a divina graga e a ella attribua o feliz successo de
seus esforgos e o bem que por este modo fizer aos fieis.
S E C fV O IV .

Conselhos para ajudar a memoria.

Em favor d’aquelles para quem 6 penoso o exercicio de
aprender de cor seus sermoes aqui poremos alguns con
selhos que llies tornarao menos difficil este trabalho.
1° Decorai quando tiverdes a cabega socegada, e vos
achardes com o espirito desassombrado. Ponde de parte
negocios e cuidados, se quereis que vossa memoria seja
docil e fiel. O estudo de manha e muito preferivel ao da
noite. A experiencia vos ensinard qual vos d mais proficuo,
se o silencio do gabinete ou o desafogo do passeio. Talvez
convira comegar pelo primeiro e acabar pelo segundo.
2° Importa muito que a composigdo seja bem coordenada para se aprender facilmente de c6r. Refusa-se a me
moria a reter ideas disparatadas, pensamentos discor
dantes, clausulas sem harmonia, periodos embaragosos.
O que e bem escripto, facilmente se aprende. Quando
vossa memoria tropegar ou se embaragar varias vezes n’um
torneio ou giro de phrase, ficai certos que e defeituoso e
precisa de emenda; nao hesiteis; riscai, m udai, dai-llie
nova form a, e por este modo poreis a ultima mao a vosso
discurso.
3° Aprendei, quanto vos seja possivel, vosso discurso
por urna copia limpa e legivel. Com tudo algumas palavras
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riscadas, algumas emendas podem ajudar a memoria a
distinguir as paginas. A memoria local achani grandes
auxilios na boa dispositio dos paragraphos, na desigualdade das m argens, na mudanga de lettra, e ate em certos
signaes arbitrarios que servirao como de balisas para mio
perder o flo do discurso.
4° Quando os pregadores comegao seu ministerio devem
applicar-se a aprender textualmente seu discurso palavra
por palavra. Para que a memoria se exerra, por este modo,
a reter fielmente o que se Ilie confla, duas cousas sao ne
cessarias : 1“ nao mudar de copia em quanto se aprender
de cor, para que a memoria local conserve as suas remi
niscendas ; 2'1 comegar a aprender cada paragrapho por
ordem inversa, em cada parte do discurso, depois repelil-os na ordem directa (1).
5° Depois de bem sabido textualmente o discurso, applicai-vos a dar urna importancia particular a certos lugares
em que ha mais belleza, como as enumeragoes, as anti
theses , as descripgoes, os sentimentos affectuosos, os movimentos patheticos, numa palavra ludo que se ha de recilar com mais fogo ou rapidez.
6° Ii mister estar muito seguro da disposigao do dis
curso, da progressao e encadeamento das ideas. Tende
(1) Eis aqui como se faz este esludo, por assim dizer, mecanico :
Aprcnde-se de cor o ultimo paragrapho do discurso; sabido bem cstc ,
aprende-se o penultimo , e depois de sabido repete-se seguidamenle com
o u ltim o ; estuda-se logo o antepenultimo, e repete-se com os dous seguintes ale ao fim, e assim se vai fazendo ate ao comeco da ultima parte
do d iscurso; faz-se depois o contrario, comecando pelo primeiro c indo
sempre repetindo com o seguinte ate ao fim. Faz-se a mesma cousa em
cada um a das partes, e no exordio; finalmente , repete-se o discurso inteiro. Nao ha memoria, por mais tarda e ingrata queseja, q u eresistaa
este estudo porfiado, e nlo se torne docil e fiel para aprender e repetir
com facilidade.
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sempre na mao este flo, e nunca o deixeis escapar; succeda o que succeder, nunca vos perdercis inteiramente.
7° Depois de bem sabido vosso discurso, repeti-o em
voz alta, duas ou trez vezes, em particular antes de o pronunciar em publico. Este exercicio e utilissimo, nao so para
fortificar a memoria, mas ainda para aperfeigoar a acgao
oratoria. Na vespera, ou antevespera de pregardes vosso
sermao, repeti-o com animagao e calor, como se houves
sels de o improvizar, nao consulteis mais vosso papel, e se
vos faltar algum a expressao acostumai-vos a buscar outra
e a nunca perder o fio do discurso. No dia em que houverdes de pregar, nao vos canceis a repetir em voz alta ,
pensai continuamente em vosso assum pto, guardai silen
d o quanto poderdes, evitai toda conversagao inutil, e
nao deixeis divagar vossa imaginagao sobre qualquer ma
teria estranha ao assumpto que ides tratar.
8° Tendo feito tudo que de v6s dependia para vos preparar e sair bem em vosso discurso, repelli todo receio
vao; nao tenhais medo de subir a cadeira da verdade,
revesti-vos d’um piedoso atrevimento; lembrai-vos do alto
ministerio que exerceis. Se vossa intengao for recta, sera
efficaz a graga de Deos, e com seus auxilios produzireis
fructos de salvagao.
9° Quando estiverdes no pulpito, antes de levar a mao
a testa para fazer o signal da cruz, percorrei modestamente com os olhos o auditorio , como para tomar conhecimento com elle, vos familiarizar com os differentes ob
jectos que tendes diante de vos e notar como se achao
apinhadas as differentes classes de pessoas a quern vindes
evangelizar.
10° Comegai com ar firme e desassombrado; mostrai
confianga e resolugao. Se vos escapar da memoria alguma
palavra, substitui-aimmediatamente por outra, ainda que
menos feliz e appropriada, mas nao hesiteis. Perdeis por
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ventura o fio do discurso ? insisti no que acabais de dizer,
amplificai o mesmo pensaraento, por meio de ideas vizinhas ou de certas reflexoes geraes; descrevereis assim uma
curva que vos levara A linha recta. Em todo caso nao vos
intimideis, conservai vosso sangue frio, recordai em vosso
espirito o fio das ideas, e facilmente achareis alguma expressao que vos traga ao caminho seguro. Para vos tirardes
d ’este embarago, com ar sereno e desassombrado, 6 indispensavel que vos tenhais exercitado, quando repetis vosso
discurso em voz alta, em fazer estas improvisagoes parciaes
de que depende muitas vezes o bom exito do discurso.
11° Evitai as causas de distracgao : tende grande cuidado de nao examinar com demasiada curiosidade ou inquietagao o auditorio, de nao fixar os olhos por muito
tempo em qualquer pessoa ou cousa, de nao vos impacientar se notardes algum rumor ou susurro, de nao vos
abandonar excessivamente a movimentos violentos, de nao
seguir vosso accionado, de nao escutar o que dizeis, de
nao vos occupar de vos mesmos.
12° Conservai na memoria alguns de vossos sermbes que
sabieis bem e que melhor effeito produzirao, repetindo-os
de cor uma ou duas vezes por semana; assim mesmo re
cordai amiudo os melbores trechos de vossas composigoes,
especialmente : definigoes oratorias, narragoes ornadas,
descripgoes vigorosas, paineis engragados, argumentagoes
concisas e fortes, bellas amplificagoes, movimentos vehe
mentes e patheticos; estejao sempre estes trechos ao servigo de vossa m em oria, e ser-vos-ha muito facil compor e
impro visar.
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CAPITULO II.
U n a r c a » |> ro p riu w c u tc «litu.

si:t< A« i.
Quao necessaria seja a aepdo ao orador.
A acgao e a arte coni que o orador exprime exteriormente
o que se passa em sua alma, de maneira a communicar a
seus ouvintes todas as impressoes que elle mesmo experi
menta.
Quando esta falta, o sermao mais bem composto sobre a
mesa perde todo seu merecimento no pulpito; o que acontece porque a boa acgao ou pronuntiando nao e menos
difflcultosa que a boa composicao. Para compor um bom
sermao, necessita-se um entendimento claro cultivado com
bom estudo; e para preg;il-o bem sao necessarias todas as
qualidades da boa execugao.
A voz 6 o principal e o mais perfeito interprete de nossos pensamentos; porem quanto mais poderosa e efficaz
nao e ella para communicar o que pensamos e sentimos,
quando se anima com o pensamento, quando torna o tom
convencido d’um homem que quer convencer a outro,
quando parecemos communicar-lhe toda nossa alma ? Que
a voz e a alma dos sermoes muito bem o disse o Pe Vieira
no prologo dos seus : «Comego a tirar da sepultura cstes
meus borroes, que sem a voz que os anima, ainda resuscitados sao cadaveres.»
A voz e pois nosso mais perfeito, mas nao nosso unico
interprete : a composigilo do corpo, a expressao do rosto,
o semblante, o olhar reproduzem muitas vezes as ideas e
as emogoes com tanta forga e energia como a mesma voz.
A acgao e tao natural ao homem, que ate na simples con-
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versagao nao pode manifestar cora certa vivacidade o que
nelle se passa sera que sua voz se anime, e todo seu ser
tome logo parte nesta expressao de seu sentiraento, c se
associe a este impulso de seu coragao.
Nao seria pois trahir os interesses da verdade e a causa
da religiao, descuidarmo-nos, quando se trata de cousas
tao im portantes, d’nma parte dos meios de persuasao que
o Creador poz a nossa disposigao e que tao bem sabemos
fazer valer quando se trata dos mesquinhos interesses temporaes? Que hao de pensar os fieis ao verem e ouvirem
um orador fallar, d’um modo frio, languido, indifferente,
das mais sublimes e as vezes terriveis verdades, e dos
mais relevantes interesses que ha no mundo, pois sao os
de Deos, da religiao, das almas, da eternidade?! Que outra
cousa hao de pensar senao que nao cre as verdades que
prega, ou que pouco lhe importa que sua propria convicgao seja tambem a de seus ouvintes? Pode applicar-se
aqui aquelle dito de Cicero a um de seus adversarios : An
tu, Callidi, nisi fingeres, sic ageres?

Ponderosos motivos convidao pois o orador sagrado a
por mui particular desvelo em sua acgao. Eis aqui os principaes :
1° Sao importantissimas as cousas que diz; devem por
consequenda ser annunciadas com tudo que pode produzir
a persuasao.
2° As verdades que se annunciao no pulpito contrastao
as mais caras affeicoes do homem; e necessario que o pregador chame em seu auxilio a acgao oratoria, para vencer
a repugnancia dos ouvintes e subm ettd-os ao Reino de
Deos.
3° Se por ventura ha assumptos que, por sua grandeza
e sublimidade, meregfio ser tratados com enthusiasmo e
por consequenda com toda essa ostentosa pompa que a ac-
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gao exterior accresceuta a eloquenda, sao por certo os
assumptos graves e patheticos da cadeira evangelica.
4° Fazendo da eloquencia do corpo um auxiliar u til,
entra o orador sagrado no espirito da religiao, que torna a
peito realgar, de certo modo, os venerandos objectos de seu
culto pela magnificencia de suas solemnidades e a pompa
de suas ceremonias; compraz-se em offerecer aos ollios do
homem objectos sensiveis e fallar-lhe aos sentidos.
5° A acgao do orador sagrado deve harmonizar com a
dignidade de seu caracter e a gravidade de suas funcgoes.
Eis aqui as principaes qualidades que a devem caracterizar.
§ E C ( iO II.
Q u a lid a d e s g e r a e s d a a c g a o d o

o ra d o r sa g ra d o .

1 ° Ha de ser nobre e polida; cum, suavitate quadam
gravis (Quintiliano); o que exclue a rusticidade, os gritos,

os movimentos descompassados, impetuosos, arrebatados,
colericos, violentos; uma i mi tactio demasiado servii do tom
e das maneiras do mundo; tudo que indicasse leviandade ou affectacao comica; nao se ha de nunca confundir
a accao oratoria com a representagao theatral. Para nao
cair nestes defeitos, lembre-se continuamente o pregador
da natureza de seu ministerio e da sublimidade de suas
funcgoes.
2° Forte e expressiva; o que exclue a accao frouxa e
languida, timida e acanhada; a accao molle e afeminada ;
um ar gracioso e faceto, uma brandura affectada e suspeita. Evitar-se-hao estes defeitos por uma profunda convicgao; e necessario, como diz sao Francisco de Sales, que
as palavras saiao mais do coragao que da boca. Nada per
suade tanto como o ar d’um homem persuadido. Evite com
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tudo o pregador cair no excesso contrario; poupe suas
forgas physicas, e nao se exponha a mortificar seu audi
torio com uma acgao demasiadamente forte e vehemeute.
3° Natural e desembaracada; o que exclue a postura
empcrtigada, os movimentos constrangidos e acanhados, a
al'fectagao e a emphase. 0 estudo da natureza e o melhor
meio de adquirir a naturalidade a este respeito. Tambem
sera util estudar as obras primas da esculptura e da pintu ra; ainda sera mais proveitoso exercitar-se diante d’um
amigo intelligente e de bom gosto, que emende seus defeitos
e ensine com o exemplo. Sede natural, couservai-vos em
vosso natural.
4° Ha de ter unidade e decoro. Teri unidade a acgao
se tudo concorrer a exprimir o mesmo pensamento, o
mesmo affecto; se em tudo, na voz, no gesto, no accionado dos bragos, na postura do corpo, no olhar e semblante houver perfeita harmonia. Esta nao existe quando a
voz exprime uma cousa e o accionado outra; quando o
tom e animado e o olhar frio e indifferente. Para que a
acgao tenha unidade e mister que tenha decoro.
Alem do que ja dissemos do decoro em geral (p. 251)
ajuntaremos aqui algumas advertencias relativas 4 acgao
oratoria.
l a O aceio e a compostura hao de ser inseparaveis do
o rador; evite porem com grande cuidado o excesso e affectagao. Tudo que e mundano nao deve mostrar-se na cadeira evangelica.
2a Aquella modestia de que tanto temos fallado ha de
particularmente manifestar-se na acgao oratoria; ella e a
companheira ordinaria do verdadeiro talento. Nihil ad
conciliandum gratius, diz Quintiliano.
3 ’ Todo o exterior do orador deve respirar aquella pa
ternal benevolencia de que estani cheio seu coragao; sua
v oz, seu roslo, seu olhar, seu accionado, sua mesma pos-
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tura, tudo nelle parecera dizer continuamcnte aos fieis:
Os nostrum patet ad vos, 6 Corinthii; cor nostrum dila
tatum est ( I I , Cor. 6, 11).
4' Modifica-se a acgao oratoria segundo a idade do pregador; sera especialmente modesta e tim ida, na mocidade ; vehemente e zelosa, na forga da idade; paternal e
autorizada, mi velhice.
5a Tambem se modifica relativamente A gerarchia, &
dignidade, as qualidades pessoaes do pregador, e ;i maior
ou menor aptitude que tiver para tal ou tal genero de ac
gao. Um devera impor-se mais reserva; outro poderi
permittir-se mais liberdade. 0 que a este ficabem , assenta
mal naquelle; em alguns, tal gesto segundo as regras desagrada; em outros, ate os defeitos nos dao gosto. E por isso
que a imitagao exclusiva d’um orador, por optimo que se
supponha, longe de ser util, e prejudicial; torna o imitador
guindado, constrangido, e ate ridiculo de soffrivel que
era. Seja cada um o que e ; corrija-se’e aperfeigoe-se, mas
nao mude seu natural.
6a Num auditorio pequeno e composto de pessoas escolhidas , a acgao deve ser mui polida e reservada; em
numerosos auditorios, compostos em grande parte de povo,
sera animada, vigorosa, firme e desembaragada, sem com
tiulo respirar orgulho nem jactancia. Nas missoes seni
energica e vehemente, sem degenerar em iracunda e arrebatada.
7“ As grandes verdades moraes pedem mais forga e ener
gia; osm ysterios, mais elevagao e nobreza; os panegy
ricos, as oragoes funebres, mais animagao e enthusiasmo;
os sermoes parochiaes, as conferencias, as praticas, mais
simplicidade.
8" Ha de se enunciar o thema clara e distinctamente,
mas sem declamagao. O tom do exordio ha de ser mo
desto, comedido e reservado, quasi sem accionado, pelo
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mcnos em geral. A propositio e a divisao hao de se enunciar scm o menor movimento que possa distrahir a atten
tio . Ern a narragao variara a acgao segundo ella for sim
ples, animada ou florida. Se a recapitulagao fizer o fundo
da peroragao, o tom d’esta sera firme, seguro, sem modulagao extraordinaria, mais proprio para acabar de convencer do que para excitar o sentimento. Se a peroragao
for no genero pathetico, a acgao do orador devera ser viva
e vehemente. Em geral e necessario applicar a acgao ora
toria aquelle principio de Quintiliano, relativo a todo o dis
curso : Semper augeatur et crescat.
9* Finalmente, o orador deve modificar sua acgao segundo
as differentes partes do discurso a que ella se applica.
Quando instrue, narra ou busca insinuar-se, deve sua ac
gao ser simples; se estabelece principios, ella sera firme;
se argumenta, mais firme e energica. Sera sempre apaixonada na expressao do sentimento, branda ou violenta se
gundo for terno ou vebemente o sentimento que se quer
inspirar. N otari alem d’isso o orador o ponto mais impor
tante numa parte do discurso, num periodo, a fim de poupar de antemao seu fogo no que precede e dar depois A
sua acgao mais vehemencia, mais rapidez a sua dicgao, ou
mais forga a sua voz.
S E C f AO I I I .

Da voz.

«A voz, diz Fenelon, e o signal da razao e o mais bello
ornato do liomem.» Que melhor emprego poderemos pois
dar-lhe do que annunciar dignamente aos humanos a palavra de Deos e mover-lhes os coragoes a observancia dc
sua santa lei ?
Feliz o orador que recebeo da natureza, com um pcito
forte, uma voz clara, afinada, sonora, argentina, suave,
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flexivel, penetrante, firm e, expedita, robusta , varonil, e
d’um genero de dignidade que corresponda ao ministerio
da divina palavra que com ella se annuncia! Ainda que a
reuniao de todas estas qualidades seja mais para desejar-se
do que para conseguir-se, sempre deve procurar-se. 0
pulpito repelle as vozes escuras e confusas, as grosseiras
ou pueris, as roucas ou fanhosas e as tartamudas ou de
difficil pronunciacao; por cuja causa o zelosissimo sao Va
lerio, bispo de Saragoga, encommendou a seu diacono, o
invicto martyr sao Vicente, a pregagao, que elle, pelo tardo
de sua lingua, apenas podia exercer, «para que nada faltasse a confirmar seu povo na fe e ensinal-o santamente,»
dizem as ligoes de sua vida. Quando a natureza nos nao
deo uma voz, por assim dizer, pregadora, nao pode esta
adquirir-se com a a rte, porque nenhuma arte pode fazer
clara e sonora uma voz naturalmente escura e desentoada;
e isto devem ter presente aquelles sacerdotes a quem nao
dotou o Senhor d’uma yoz mais favorecida. Poderao estes
ser bons catecistas e zelosos semeadores da palavra divina
fora do pulpito, poderao ser medicos excellentes no confessionario, caritativos dispensadores do pao do ceo no
altar, e da maior consolagao a cabeceira da cama dos enfermos e moribundos; porem nao poderao subir ao pul
pito para pregar desd’ali ao povo christao.
Ai guns defeitos da voz, menos essenciaes, poderao talvez
corrigir-se ou pelo menos modificar-se, pelo exercicio
frequente e pela declamagao dirigida por um mestre habil.
A pureza de costumes contribue muito para o bom metal
de voz. Adquire-se forga, firmeza, extensao e flexibilidade
na voz pela leitura em voz alta e pelo canto. O estudo da
musica sera muito util ao orador para formar o ouvido a
harmonia e fazer-lhe conhecer os diversos tons que pode
percorrer sua voz, de sorte que saiba levantal-a ou abaixal-a
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a vontade e sem a forgar, segundo os assumptos que irata,
os sentimentos que o animao, etc.
0 orador deve regular sua voz de maneira que 1° o entendao bem, 2° faca impressao nos ouvintes.
Cinco cousas, que felizmente dependem ainda mais do
estudo que da natureza , sao necessarias ao orador para
que o entendao bem.
1° Urn som de voz puro e natural. 0 espirito entende
muito mais difficilmente o sentido de palavras cujo som
nao chega ao ouvido senao desfigurado. A voz que sai pelo
nariz, a que vem do fundo da garganta, a que imita o falsete, desagradao por extremo aos ouvintes e contrastao a
persuasao. Este defeito pode em grande parte corrigir-se
com o frequente exercicio.
2° O cuidado de dar cheio e alcance sufficiente d voz,
levantando-a e fortiflcando-a de modo que seja ouvido
de todo o auditorio e encha todo o espago que tem diante
de si. Antes de comegar, deve o orador medir com os olhos
a distancia que o separa das pessoas mais distantes do au
ditorio, e despedir a voz de modo que lhes chegue aos
ouvidos. Tenha cuidado de nao tomar um tom muito alto
quando comegar, porque se cangaria logo desd’o principio
e mortificaria o auditorio. Ha um tom medio entre a conversagao ordinaria e o g rito , a que podemos chamar tom
oratorio, este ha de tomar o pregador para poder facilmente abaixar ou levantar a voz, quando con vier.
3" Uma articulando distincta. Consiste ella em pronunciar clara e distinctamente as vogaes, dividindo o som
continuo ou grito natural, e modificando-o por meio das
consoantes. A boa articulagao faz vibrar a voz, torna-a
penetrante, e supre o que lhe falta de forga ou de alcance;
quando o pregador articula mal, perde-se em grande parte
todo o effeito da pregagao. Para articular bem , e necessa
rio nSo fallar nunca com os dentes fechados, abrir bem a
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boca danclo-lhe rotundidade, ore rotundo, como dizia Ci
cero; nao recolher a voz fechando os beigos, mas despedindo o som e prolongando-o agradavelmente, sobre tudo
nos finaes e monosyllabos.
4° Fallar tranquilla e pausadamente. Recitar o dis
curso com pressa e precipitacao 6 tirar-lhe toda sua dignidade e privar-se da vantagem de emettir sons cheios, fortes
c harmoniosos. Ha de se com tudo evitar uma demasiada
lentidao, certa pachorra, que annuncia frouxidao de animo
remisso, torna o discurso pesado e embaragoso, e desagrada
muito aos ouvintes. Emitta o orador a voz com socego e
desafogo, exceptuando os casos que pedem actividade e viveza para commover o auditorio.
5° Uma boa pronunciagao. Seja ella clara, limpa, desembaragada e distincta, dando a cadalettra, a cada syl
laba, e ao vocabulo inteiro o soldoesonsonete consagrados
pelo uso das pessoas que fallao bem portuguez. Os que nascerao em provincias onde reinSo certos vicios de pronunciagao, fagao diligenda por emendar-se de taes defeitos,
mdrmente se pregao na capital; lembrem-se que a pronunciagao viciosa nao s6 prejudlca o bom effeito do dis
curso , mas ainda da ao auditorio uma triste idea da educagao primaria do orador.
Nao basta que o orador articule e pronuncie de modo
que todos entendao o que elle diz, 6 necessario, aldn d’isso,
que faga impressao nos ouvintes. Nao basta que a voz
do pregador chegue as orelhas dos ouvintes bem clara e
distincta; e outrosim necessario que seja tao animada que
tenba, por assim d izer, sua eloquenda e linguagem pro
pria, independente do sentido das palavras. Quereis possuir o segredo d’essa eloguencia da voz, que em certos
oradores suppre tudo, excepto o espirito de Deos que ella
suppoe? Tende a peito a salvagao, o bem espiritual de vossos ouvintes, e senti vivamenle o que dizeis, tereis anima-
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Cito, fallareis com naturalidade , fareis pelo so tom da voz
uma impressao forte. Attendei com tudoas regras seguintes.
1“ Modulai, modificai a voz como entenderdes, mas
sempre com naturalidade. Todas as regras da rhetorica
se dirigem a ensinar o modo natural de fallar, quer se
pregue com mais ou menos eloquencia, quer com mais
ou menos actividade e energia; d’onde se segue, que errao
muito os que usao d’um tom de voz para fallar ou conversar,
e de outro para pregar; que para conversar fallao, e para
pregar cantao; porque em ambos os casos o tom deve ser
n atu ral, com a differenca de que, quando se falla ou con
versa , a voz e baixa e seguida, e quando se prega e alta
por causa do audUorio, e variada para dar ao discurso
a importancia que pede; porem ou se converse ou se pre
gue, a naturalidade e sempre necessaria; verdade e que
em seu tom de voz, como na maneira de pregar, ha de o
orador elevar-se d altura das verdades que annuncia; po
rem esse tom mais elevado, mais sustentado, ha de ser
sempre o da boa conversagao, como elle engragado e polido, forte eanimado, facil e natural.
2" E necessario dar a cada pensamento, a cada sentimento , a inflexao que lhe convem. Ha na voz grande
numero de modulagoes differentes, de sons diversos; d
mister servirmo-nos d’elles para exprimir os pensamentos
e sentimentos que a natureza parece ter-lhes unido. Nfto s6
as palavras exprimem o que sentim os, como ja dissemos,
mas ainda o tom com suas inflexoes e cadencias. Varia
muito o tom , segundo que exprimimos alegria ou tristeza,
temor ou esperanga, am orouodio, indignacao ou affecto.
As provas tern sua linguagem propria, suas inflecgoes
particulares; quem prova nao falla como quern quer cornmover ou se limita a ensinar e instruir. Quereis instruir ?
Seja o tom da voz simples, animado so quanto baste para
dar interesse ao que dizeis. Fazei sobre tudo sobresair os
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pontos importantes sobre os quaes quereis especialmente
chamar a attengao dosouvintes. Quereis provar? Insistis em
particular nas provas de autoridade ? Tomai um tom mais fir
me , mais affirmativo. As provas mais importantes ou mais
difficeis de compreliender, devem ser tratadas com mais
pausa e socego. Argumentais ? Considerai como falla um homem que discute com calor umaquestao de grande momento.
Se vos propondes a commover, dai a vossa voz um tom penetrado, compungido, que vein do coracao; mas conservai
sempre a naturalidade. Quando uma exclamagao exprime
dor, deixai expirar o som brandamente; se ella manifesta
alegria, lancai-o com forga. A mesma differenda se deve
fazer nas interrogates. Quereis arguir, confundir ? Sejao
vossos sons agudos e expeditos; se quereis exprimir carinho, affecto mavioso, modulai a voz brandamente, abaixando-a com enternecimento.
No exordio, ha de o tom ser simples, igual, modesto;
na proposigao e divisao, claro, firme, pausado; em a narragao ordinaria, sim ples, ig u al, variado, quanto baste
para bem assignalar os tempos, os lugares, as pessoas;
na confirmagao, forte, grave, convencldo; quando expozerdes as grandes provas, tende particular cuidado de Hies
tirar com energia as consequendas.
Conservai as diversas paixoes seu tom proprio. Relativamente a alma sao differentes seus effeitos; tem tambem
ellas differente maneira de se manifestar. A dor abate a
alma e a perturba : desfallece a voz, intercorta-se o dis
curso. O gozo e a alegria dilatao o coragao , e exprimemse com accentos vivos e animados. A ira e arrogante e fervi
da, langa naalm aatorvagao, e manifesta-se exteriormente
por um tom energico , violento, impetuoso. Na admiragao
seni o tom incerto, anhelante, attonito, porque a alma nao
comprehende bem o que ve, o que ouve, o que sente.
Pelo que pertence aos torneios oratorios, as figuras de
MANUAL DE ELOQOENCIA SAGRADA.
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rh eto rica, varia tambem muito o tom da voz. A repctigSo
ha de indicar-se carregando na palavra repetida; a disjuncgdo, pela rapidez evivacidade; npermissao, por ura
tom de conflanda que cheira um pouco a ironia; a dubitacuo, por um tom incerto e duvidoso que exprime ou revela
o embarago que se experimenta; a communicagdo, por um
tom mais fam iliar, mais lhano, por uma certa abnegagao
e candura; a suspensdo, por uma pausa e certa interrupgao
m omentanea; a antithcse, carregando nas palavras postas
em contraste, e mudando de tom ; a ironia, por um tom
em que entra compaixao e desprezo. Indica-se a interrogacao. levantando o tom, ou no principio, ou no fim ; a
apostrophe, levantando a voz no principio, e voltando logo
ao tom ordinario; a exclamacao, por um impulso, um
movimento como espontaneo que vem do coragao; o epi
phonema, mormente quando elle encerra maxima impor
tante ou grande verdade de expefiencia, por um tom mais
firme eseguro; a observagao, por um tom terno, compassivo, animado; a enumeracao, pela vivacidade, rapidez,
distingao sensivel de sons, de modo que se nao embarassem nem confundaouns com outros. As interjeigoes hao de
variar segundo o sentimento que exprimem ; as parenthe
ses, ou oracoes incidentes, pedem ordinariamente um tom
mais baixo que o da clausula em que se achao intercaladas,
ou mais alto quando exprimem uma exclamagao de aleg ria ; o dialogo ha de presentar-se d’um modo anim ado;
d a r-s e -h a um tom differente a cada interlocutor: um
fallara mais baixo, outro mais alto , ou um mais de
pressa, outro mais d e - vagar, com tom mais serio ou
mais leviano, segundo o caracter das pessoas ou das
cousas. Quando o orador responder k interrogacdo, mudaixi a voz, e dar-lhe-ha o tom affirmativo ou negativo
segundo que affirmar ou negar. As palavras que encerrao
o pensamento do orador hfio de dominar particularmente
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na clausula para conservarem seu verdadeiro senlido e sua
im portanda.
3a Ha de pronunciar-se corn voz mais clieia, mais forte,
e ate com um tom particular, a palavra dominante da
clausula; e oque se cliama o appoio da voz ( fulcrum);
serve para fazer melhor comprehender a clausula, e dar ao
discurso grande energia. Nestas palavras de Bossuet:
«Elia (a duqueza de Orleans) que eu vira tao attenta,
quando igual lionra tributava a rainha sua m ai, havia de
ser bem de pressa objecto d’um discurso similhante.» 0
apoio da voz ha de por-se em bem de pressa porque nestas
palavras e que particularmente estriba o sentido e a for(;a
da clausula. Se na clausula houver mais d’uma palavra que
tenhao sua im portanda relativa, ha de tambem dar-seIhe certo realce que as faga sobresair, como as figuras
d’um painel que sobresaem entre os claros e escuros da
pintura. Este poderoso meio de por em relevo a palavra
essencial da clausula e seus correlativos ha de empregarse com gosto e reserva, evitando a emphase e affectagao.
Os principiantes farao bem de prever e marcar de antemao
as palavras em que se ha de p6r o apoio da voz.
4* Para que se aclarem bem as cousas que se dizem ,
e necessario que se fagao bem as pausas. Na pronunciagao oratoria ha duas sortes de pausas : urnas que servem
para indicar o sentido da oragao, e correspondem a pontuagao; outras sao pausas de gosto, e nao se achao indicadas por nenhum signal orthographico, mas que se podem
figurar por certos signaes de convengao, como adiante Yeremos no exordio do Pe Bridaine.
Hao de respeitar-se em geral as prim eiras, como pede
o sentido logico da oragao; fazendo na virgula uma pausa
imperceptivel, no ponto e virgula sera a pausa algum tanto
mais sensivel, nos dous pontos como suspensiva; inteira,
cheia e redonda no ponto final. Com quanto fora a poiilua-
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gao unicamenle inventada para fazer claro, intellijjivel e
bem sentido o que se le, escreve ou prega, seria com tudo
cousa ridicula e prejudicial ao effeito do discurso adstringir-se o orador servilmente a pontuacao; e necessario
antes seguir a natureza, dispondo as pausas de modo que
favoregao a respiracao, sem prejudicar o sentido, tendo
cuidado de respirar sufficientemente antes de cada periodo,
e aproveitando as mais ligeiras suspensoes para tomar folego. Deve, alem d’isso, evitar dous excessos: 1° molestar
os ouvintes com muitas palavras unidas sem pausa, ou
prejudicar o sentido unindo palavras que devem separars e ; 2° cortar o discurso, por assim dizer, em bocadinhos,
multiplicando demasiadamente as pausas. Advirta-se que
as pausas da pontuagao indicSo-se tanto pela mudanca do
torn, como pela duracao das mesmas pausas.
As segundas pausas que chamao de gosto, e que tambem
poderiamos chamar oratorias, indicao - se por uma risca
perpendicular ou por trez pontos ( | ou • ) que o orador
deve suppor quando recita o seu discurso; servem para
excitar mais attencao sobre o que se disse, ou o que se vai
dizer, e contribuem admiravelmente para o effeito geral
do discurso. Havemos de usar d’ellas, como do apoio da
voz, com discernimento e reserva.
Ha tambem certas inflexoes engracadas que contribuem
muito para a clareza e importancia das clausulas, affagao
agradavelmente o ouvido dos circumstantes e o tornao mais
attento. Fazem-se estas inflexoes deprimindo levemente a
voz nos membros da clausula que precedem o penultimo,
e elevando-a neste com mais viveza, preparando assim a
cadencia final. Pode indicar-se a primeira com este si
gnal— , e a segunda com est’outro o, como moslramos no
seguinte
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EXEMPLO :

«0 que trago hojc para pregar | e o que haveis de ouvir i , diz Chrysologo j , e um caso • de que pasmao os
anjos, de que se assombra o ceo, de que tem medo a terra,
de que se estremecem as carnes | ; e um caso | que nao
cabe nos ouvidos, que nao alcangao os entendim entos,
que nao tem hombros para o sopportar | toda a maquina
das creaturas, e que eu nao me atrevo a dizer, nem posso
calar : Dicere non audeo, tacere non possum.» (Vieira,
11. M., I, 10.)
Para melhor se entender o que levamos dito ajuntaremos aqui algumas nofoes geraes sobre o modo de phrasear, seguindo o excellente Manual do orador e do
leitor, por Mr. Duquesnois.
8EC C A O I T .
D o m odo de p h ra sea r.

Entcndemos aqui por phrasear, presentar, por meio de
vocabulose inflexoes de voz, os pensamentos por tal modo
claros e distinctos que nao deixem nenhum equivoco no
espirito, e fagao nelle impressao.
Para isto nao basta fazer pausas maiores ou menores, e
necessario tambem que os espacos sejao, por assim dizer,
cheios com sons suspensos que sirvao como de introdu
ctores aos seguintes. Como nossos olhos distinguem num
painel as meias tintas que vao desmaiando para dar nasrimento a novo colorido, assim nossos ouvidos devem perceber que o sentido nao esta terminado, e esperar, por este
modo, o desenvolvimento que a suspensao dos sons faz
presentir.
Assim que, 6 muito facil fazer servir as pausas para dar
32
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ao scntido nova forga, nova vida, para animal-o, darlhe form osura, energia e toda a elegancia de nossa lin
gua, fazendo de cada periodo, de cada clausula, um como
painel em que os sons suspensos marcao os differentes
planos e vem a ser outros tantos anneis proporcionaes
pelos quaes subimos, scm custo, ao sujeito principal
que entao nos apparece em toda a plenitude de seus attri
butos.
As pausas bem feitas dao a leitura e a pronunciagao
ou recitagao aquella variedade de inflexoes que faz o encanto da boa conversagao, e que se podera obter seguindo
as seguintes ohservagoes, fundadas em a natureza.
1* Toda proposigao principal deve ser dita d’um so
ja c to ; accentua-se porem um pouco mais o verbo.
EXEMPL03 :

Joao de Castro | venceo. — Bonaparte | partio.
2 a Em uma proposigao principal e absoluta, faz-se uma
ligeira pausa depois do sujeito, e junta-se o verbo com o
seu regime.
EXEMPLOS :

Deos | creou o mundo. — Affonso Henriques | destruio
os Mouros.
3* Quando o complemento d’um regime tem elle mesmo
um complemento, separa-se do regime por uma ligeira
pausa, e junta-se ao seu complemento.
exemplo

:

Ella (Calypso) avistou remos | espalhados aqui e ali
sobre a praia. — Dom JoSo 1° desbaratou os Castelhanos | formados em grossos esquadroes.
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0 mesmo sc observari com todos os complementos.
4“ Kao sehao de nunca dizer, d’um so jacto, partes de
clausulas que entre si nao estao ligadas immcdiatamente
pelo sentido. Tacs sao nos discursos publicos as palavras,
scnliorcs, christaos, meus irmaos, e os parenthesis.
5* Quando numa propositio se achio oracoes inci
dentes, pronunciao-se estas geralmente com urn som de
voz urn pouco mais baixo, a fim de as destacar da oratio
principal ou clausula, que deve sempre dominar.
exemplo

:

Vasco da Gama, • almirante portuguez, •

desco -

j em sua primeira viagem, • A INDIA.
6a Nas clausulas d’este genero, acccntua-se o verbo
mais que o sujcito, e o regime mais que o verbo. Isto e
indispensavel para conservar a clausula seu movinjento,
como fica indicado no precedente exemplo. Casos ha em
que se pronuncla a oratio incidente com urn tom de voz
mais alto, o que acontece quando ella exprime uma excla
m atio de alegria.

br io ,

exemplo

:

Lantai-lhes, • ao a c a s o , • coroas civicas!
A’ intelligencia e ao bom gosto pertence julgar quando
convira abaixar ou levantar a voz.
7» Quando o sujeito tern um qualificativo, geralmente
d este que se accentua mais.
exemplos

:

0 homem virtuoso 6 estimado. — 0 pregador eloqvcnle
commove os coratoes.
0 mesmo acontece com o regime.
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EXEMPLOS :

Diu foi dcfendida | por valorosos portuguezes. — Os
mares forao domados | por intrepidos lusitanos.
8" Se liouver varios sujeitos reunidos, accentua-se o
segundo mais que o primciro , c o terceiro mais que o
segundo.
:

exemplos

Annibal, Cesar, Bonaparte, forao grandes capitaes.—
Affonso Ilenriques, Dom Diniz, JOAO PUIMEIRO, forao
os melhores reis de Portugal.
O mesmo se observa em todas as enumeraeoes, as quaes
devem ir augmentando ou diminuindo, segundo o que
ellas exprim em ; porque o som ha de indicar sempre o
movimento do pensamento. Seria pois um erro gros$eiro
dizcr, augmentando o som, a clausula seguinte :
O liomem nasce, vive, morre.
Ha de dizer-se :
O liomem nasce , vive, morre.
9* Havemos de fazer pausa antes de todos os primeiros membros d’uma enumeragao, de qualquer genero que
ella seja.
exemplo

:

Aquelle bomem | bom, benefico, humano, e estimado
das pessoas | brandas, virtuosas e caritativas.
10a Urna enumeracao crescente, composta de quatro
membros, diz-se d’um so jacto.
exemplo

:

Os campos talados, as cidades saqueadas,
E AS GUERRAS GIVIS, etc.

pcoes ,
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0 mcsmo se pratica nas enumeragoes compostas de
cinco membros.
EXEMPLO :

Aquella cidade cercada de baluartes de marmore amarello e preto, flanqueada de innumeraveis torres quadradas, COROADA DE SUAS AMEIAS ESCULTADAS, DOMINADA POR
SEUS MINARETOS MULTIFORMES, CORTADA PELOS
SETE BRACOS DE SEU RIO E DE SEUS IN
NUMERAVEIS ARROWS, etc.

11" Quando urna enumeragao passa o numero cinco, e
chega a seis, deve subir - se ate ao terceiro m em bro,
abaixar um pouco no quarto, e tornar a subir no quinto
e no sexto, sem o que seria difficultoso chegar ao fim.
EXEMrLO :

De repente avistou os destrogos d’um navio que dera ;i
costa, | bancos d e remeiros despedacados, \remos espaLI1ADOS AQU1 E ALI TELA PRAIA ; U m

l e m e , | UM MASTRO, |

EiNXAUCIAS boiando na ressaca das ondas.
12" Se a enumeragao constar de mais de sete mem
bros, subiremos ate ao quarto, desceremos um pouco no
quinto, e subiremos outra vez no sexto e no setimo.
exemplo

:

Admirava a boa policia d’aquellas cidades, | a justica
exercida em favor do povo contra os poderosos, | a boa
educacao dos meninos , A EXACTIDAO EM TODAS AS CE
REMONIAS DA RELIGIAO; o desinteresse , O DESEJO
DA IIONRA, | E A LEALDADE ENTRE OS UO-

MENS
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13a Quando a enumeracao consta de oito membros, vni
subindo ale ao quarto, abaixa um ponto no quinto, e torna
a subir no sexto ate ao ultimo.
exemplo

:

abuso ingrato de toda a sorte de gracas, | a ncces| o temor da morte, | A INCERTEZA
D’AQUELLA HORA TREMENDA, | a impenitencia fin al , | O
DIA DO JUIZO, | O PEQUENO NUMERO DOS ESCOLHIDOS, | e mais que tudo » c t c r u is la ile .
A’ intelligencia e ao bom gosto pertence o determinar
em que lugar se ha de cortar urna enumeragao que tiver
mais de oito membros; seja porem qual for seu comprim cnto, e necessario sempre que os cdrtes se fagao de
modo que a clausula fique intelligivel e harmoniosa.
14a Os vocabulos que servem de pontos de comparagao
separao-se sempre.
0

sid a d e d a sa lv a n d o ,

:

exemplos

Eu prcfiro a gloria | a riqueza. — Antes morrer | que
peccar.
15* Os adjectivos articulares: este, aguelle; est’outro,
aquell’outro; um , outro; isto, aquillo, etc., senio sempre
separados.
exemplo

:

Um | parecia idoso; o outro | dava ares de Ulysses.
16* Quando, numa clausula, o mesmo vocabulo se acha
repelido, accentua-se o segundo mais que o primeiro.
exemplo

:

Um mat qu’espalha terror,
H a l , qu’o sio no seu furor, etc.
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Se o mesmo vocabulo se repetir mais vezes, ir-se-ha accentuando cada vez com mais forga, para tornar sensivel
a importanda que clle tern na construcgao da clausula.
Outras observagoes se acharao adiante quando explicarmos
o exordio do Pc Bridaine.
S E C fA O V .

Do geito ou accionado.

Ainda que a primeira d’estas palavras pareca indicar
mais particularmente o semblante, a expressao do rosto, e
a segunda se refira com mais propriedade ao movimento
dos bragos e maos, to mam os aqui estes dous termos como
synonymos para indicar os movimentos do corpo, m aos,
dedos e bragos; as mudangas de semblante, as posturas
da cabega, a expressao dos olhos, o que tudo, junto d voz,
constitue a acgao oratoria.
O gesto ou accionado e a expressao do pensamento pelos
movimentos do corpo. Tern elle uma eloquencia que lhe d
propria e que vem poderosamente em auxilio da voz,
dando, de certo modo, corpo ao pensamento e tornando-o
sensivel e palpavel. Assim como ha na voz quantidade de
modulagoes e inflexoes destinadas pela natureza a signiflcar os diversos sentimentos; assim tambem aos movi
mentos da alm a, e ate certo ponto, ds concepgoes do entendimento, correspondem diversas posturas, differentes
movimentos do corpo; do que se segue que o accionado,
longe de ser uma cousa arbitraria, funda-se na relagao in
tima que existe entre os signaes e as ideas. D’aqui se deve
concluir que em a natureza e que se ha de estudar o gesto;
nao ha melhor conselheira, mas hem entendido, a natureza culta e bem regulada, como a que se encontra nos
liomens de gosto, polidos e bem educados.
A unidade e harmonia que recommenddmos entre o pen-..
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samento e a voz, deve existir igualmente entre esta e o
accionado.
Aperfeigoc o orador o seu accionado imitando os que
accionao b em , exercitando-se na applicatio das regras
debaixo da direccao d’um amigo judicioso e illustrado;
seja elle mesmo seu proprio juiz, unindo o accionado &
voz diante d’um espelho, para melhor conhecer seus desares e os emendar.
Corte de seu accionado todos os movimentos descompassados e desagradaveis, as contorsoes, os tregeitos, os adem aes, as visagens, os esgares; certos habitos pouco de
centes ou ridiculos, como limpar a miudo o rosto sem
necessidade, arranjar o cabello com affectando, e tc .; cer
tos sestros ou mios habitos, como encolher os hom bros,
suspirar, peslanear, franzir as sobrancelbas, enrugar a
fronte, esbogalhar os olhos, etc. O exterior e os movimentos
do orador evangelico devem em tudo respirar gravidade,
comedimento, compostura, decencia, nobreza, decoro, polidez e urbanidade; um certo ap u ro , porem natural e
simples. A bella natureza, eis a perfeigao da arte.
Movimentos e composicdo do corpo, mudangas de semllante. Os movimentos do corpo e as mudangas do sem-

blante compoem e formao o accionado do pulpito, e tanto
aquelles como estas devem accommodar-se a voz e acompanhal-a. De quanta im portanda seja isto facilmenle se
conhece, porque muitas cousas se dao a entender com a
variagao dos movimentos e mudangas do semblante, sem
necessidade de palavras, como vernos nos mudos, e, o que e
mais, nos anim aes; por exemplo nos caes, os quaes manifestao com os olhos, a cauda, as orelhas, etc., seu contentamento ou desgosto, seu carinho ou enojo, sua animosidade ou cobardia... E o que ainda e m ais, nas estatuas e
pinturas, que nem se quer tem movimento, e fazem muitas
vezes mais impressao nos que as vfiem que as mesmas pa-
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lavras. Accresce a isto, que pelo semblante nos manifcstaraos tristes ou alegres, altivos ou submissos, asperos ou
brandos, irados ou affaveis, liumildes ou soberbos...; que
no semblante manifestamos nosso amor ou nosso odio,
nosso affecto ou nosso desdem; e fmalmente, que no sem
blante se leem muitas cousas, e nosso semblante vale por
muitas palavras.
A composicao do corpo consiste em que este se conserve
direito, mas nao hirto ou entonado, com dignidade acompanhada de modestia e firmeza, com certo desembaraco e
desafogo que medeia entre uma immobilidade contraria a
natureza e uma agitacao ridicula; os hombros esquivados
deixando sobresair o peito, o que contribue para dar urn
ar nobre e facilita ao mesmo tempo a respiragao. Esteja o
orador bem firme em seus pes; evite todo movimento descompassado; podera com tudo inclinar-se para o audito
rio, fazerum movimento rapido a direita ou aesquerda, e
ate dar um passo ou meio passo para traz, quando quizer
mostrar a seus ouvintes um interesse mais vivo, ou exprimir um sentimento de horror a algum objecto, ou inspirar
um temor salutifero a vista d’um abismo que se abre diante
d’elle, etc.
Postura e movimentos da cabeca. Esta deve estar direita
ao modo natural, porque caida significa baixeza; levantada, arrogancia; inclinada para os lados, frouxidao;
hirta e inflexivel representa uma estatua sem juncturas e
toda a altivez do orgulho. Retiral-a para traz, presentando
o peito saliente, e uma postura em grande maneira feia.
Porem inclinal-a algum tanto para diante, principalmente
em algumas passagens, nao e desagradavel, pois significa
humildade.
Com os movimentos da cabeca se indicao muitas cousas.
Com ella se manifesta o consentimenlo inclinando-a para
diante , e o dissentimento virando-a para os lados ou vol-
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tan do o rosto para traz; com ella saudamos, fazemos a cortezia e manifestAmos o respeito.
Expressao dos olhos. Toda a expressao do semblante
depende dos olhos. Nelles se conhecem principalmente as
dispositioes do animo. Elies brilhao na alegria, e anuviaose na tristeza. Umas vezes poem-se attentos, irados e ameaeadores; outras, apraziveis, ternos e compassivos, segundo
esU\ o coracao. Elies dao mil signaes, e d’elles estao como
pendentes os que esperao favores ou temem castigos. Alem
d’isto , a natureza concedeo-lhes lagrim as, que rebentao
com a dor e mando com a alegria.
0 olliar do orador nao ha de ser nem fito, nem incerto,
nem espantado, nem im m ovel, nem irado e ameagador,
nem languido e adormecido, nem molle e affeminado, mas
firme e grave, annunciando nelle urn zelo sincero e um vivo
desejo de procurar a salvacao das almas. Nao tire nunca o
orador os olhos do auditorio; tenha-o constantemente at
tento, e domine-o com seu olhar. Fechar os olhos quern
p re g a , d privar-se d’um grande meio de persuasao. Os
olhos sao o espelho da alma; k mister que o auditorio
possa ler continuamente nos olhos do orador a expressao
dos sentimentos de que sua alma esta penetrada.
A fronte e a boca. Ao movimento dos olhos ajunta-se
algumas vezes, mas raramente, o das sobrancelhas que sc
lcvantao ou abaixao, mas que nunca se hao de franzir. A
fronte deve ser sempre serena e desassombrada. Em quanto
k boca, abra-se com decoro para bem pronunciar, mas nao
fique aberta um so instante nos momentos de pausa.
Mdos, dedos e bracos. As m aos, sent cuja accao todos
os movimentos do pregador necessariamente sao mancos,
tern quasi tantas attitudes como palavras se pronunciao. 0
accionado das maos significa tanto, que quasi p6de dizerse, que as maos fallao. Com ellas pedimos, suppliciimos,
chamamos, despedimos, refusam os, amea^amos, e com
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ellas cxprimimos infinitas cousas que nao e facii manifestar por escripto. Basta dizer que o accionado das maos e a
linguagem commum a todos os idiomas do mundo, pois
com ella principalmcnte se entendem os homens, quando
ignorao o idioma em que se lhes falla. Tambem os dedos
tem seu accionado no pulpito. Ja se unem o indice e o
pollegar, ficando os demais estendidos; ja se estende so o
indice e se dobrao os outros; ja , em fim, se estendem
todos, sem se apertarem entre si, e esta e a postura mais
decorosa. Quasi todo o accionado deve ser da mao d ireita,
estando a esquerda sobre o peitoril do pulpito, e alguma
vez sobre o peito, segundo pedem os assumptos de que se
falla; e so em occasioes mui raras pode alternar com a
direita ou mover-se a par com ella. Usa-se ordinariamente
das duas maos quando se quer exprimir sentimentos vivos
ou pintar objectos grandes ou terriveis. Deve haver harmo
nia em seus movimentos, a nao ser que se queirao exprimir
cousas differentes; porque entao cada mao acciona independente da outra. 0 gesto da esquerda so serve para indi
car a aversao, o desprezo, o horror.
Quasi nunca se hao de por as palmas viradas para cima,
como os que pedem ou recebem esmola, nem concavas a
maneira dos que tomao agua para beber nellas, e menos
ainda fechadas e apertadas, formando o que chamao punho,
como os que se ameagao ou andao aos murros. Levantal-as
acima dos olhos, ou descel-as abaixo do peito , e tido por
vicioso entre os rhetoricos, porque e feio, dizem , principiar a acgao na cabega e acabal-a no ventre.
Dar palmadas com as maos, ou bater no peitoril do
pulpito, sao movimentos ridiculos que, sobre offenderem
os olhos e os ouvidos do auditorio, tem o quer que seja de
furioso, e so num caso extremamente grave e urgente poderia isto escursar-se.
Os bragos e os cotoyelos sao como os eixos em que es-
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triba e se volve o accionado das maos. A altitude regular
dos bragos deve formar urn angulo no cotovelo, mais ou
menos aberto segundo pedir o accionado das maos. Seus
movimentos devem ser horizontaes, ou d’um lado para
outro, mas os antebragos com as maos descreverao sempre
linhas curvas, abaixando-os ou levantando-os algum tanto,
como exigiremas cousas que se disserem. Estendel-os descompassadamente e abaixal-os ou levantal-os assim estendidos sao gestos queespantao; e fixal-os estendidos, em
vez d’um pregador, representao um homem crucificado.
Pode dividir-se o accionado das maos e dos bragos em
quatro classes de gesto, a saber: simples, indicativo, imi
tati vo e affectivo. O gesto simples, ou ordinario, 6 destinado a ajudar a emissao da voz, e a conduzir o periodo.
O gesto indicativo mostra, designa e distingue os lugares,
os tempos, as pessoas, etc. 0 gesto imitativo descreve aos
olhos e procura representar os objectos d’um modo verdadeiro e pitoresco. 0 pregador evangelico pode nao empregal-o senao mui sobriamente e com grande reserva; e deve
abster-se de todaimitagao demasiadamente servii e rigorosa.
O gesto affectivo e o mais nobre de todos e o que se deve
preferir, quando for permittido escolher; e destinado a
exprimir os sentimentos da alma.
Applique-se a este gesto o que jA dissemos acerca da
voz; cada paixao tem gestos que lhe sao proprios. O temor
e a tristeza abatem e entibiao a alma, tirao-lhe todo o vigor,
toda a energia; seu gesto e em geral frouxo e languido.
O gesto e vivo, impetuoso, violento, no excesso dos trans
portes da indignagao. Dm gesto que muito convem nos
affectos brandos, e approximar a mao da boca ou do peito,
depois affaslal-a brandamente, dirigindo-a aos ouvintes.
Supplica-se com as maos postas. Affirma-se estendendo a
mao para os ouvintes, com a palma virada para baixo e As
vezes com a mao sobre o peito. Usa-se este gesto no jura-
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m ento, que nao e senao uma affirmagao forte c solemne.
Na aversao, faz-se um movimento da mao para a direita e
mais ordinariamente para a esquerda, voltando a cabega
para o lado opposlo.
Por ser mui variado o accionado dos bragos e das maos
devem os oradores applicar-se a bem estudal-o em todos
seus gestos, empregando os meios ja indicados para a voz
e o semblante. Qualquer que seja o gesto, tenhao como
regra geral, que ha de comegar, seguir e terminar com o
pensamento, que elle deve acertadamente exprimir no que
tem mais importante e notavel. A mao, assim como o olhar,
podera algumas vezes preceder d’um instante a emissao
da voz.
S E c g io v i
Da monotonia.

Entrcgamos ao saber e discrigao dos oradores as dcmais
regras que devem observar-se, tanto na voz como no accio
nado; porem nao podemos deixar de notar um defeito
mui consideravel, e que se commette com demasiada frequencia. Este e o que os Gregos chamao monotonia, e con
siste numa unisonancia de voz que tudo prega no mesmo
torn. O vencravel Granadd traz, em sua Rhetorica eccle
siastica, um caso que Ihe succedeo com um pregador mogo.
«Rogou-me elle, diz o venera vel, que fosse ouvil-o pregar,
para que depois o advertisse do que me parecesse digno
de reprehensao; porem o pregador repetio todo o sermao,
que havia aprendido a lettra, como se recitara de cor um
psalmo de David. Voltando eu para casa, concluidoo ser
mao, vi no caminho duas mulherinhas, que altercavao entre
si e contendiao com vivacidade, as quaes, como fallavao
movidas de verdadeiros affectos do animo, assim tambem
mudavao as figuras e tom da voz conforme aos mesmos
33
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affectos. Disse eu entao a meu companheiro : se aquelle
pregador livesse ouvido estas mulherinhas, e imitAra esta
mesma maneira de pronunciar, nada lhe faltaria para uma
perfeita acgao oratoria, da qual se acha inteiramente destitu id o .»
Aqui manifestao aquellas duas raulheres o valor que
tem a natureza ( que era toda sua rhetorica) para fallar,
accionar e persuadir, pregando uma a outra; e d’aqui se
infere a necessidade que tem o pregador de observar diligeutementeomodo natural de fallar e accionar doshomens,
particularmente d’aquelles que o fazem com mais propriedade e decoro, para imital-os quando prega, e nao fazer
como nosso joven pregador, que recitou seu sermao com
uma voz monotona, como cantilena de cego.
Para completaro que o Pe Vieira ja nos ensinou acerca do
verdadeiro methodo depregar(p. 129) transcreveremosaqui
o que elle diz da efficacia das pregagoes de santo Antonio.
«E donde lhe vinha, diz, a santo Antonio esta tao extra
ordinaria efficacia? Vinha-lhe do que dizia, e da voz e ac
gao com que o dizia. 0 que dizia erao tudo verdades
tiradas e cavadas das minas das sagradas Escripturas, e
particularmente do Evangelho. 0 papa Gregorio IX, que
dentro no mesmo anno canonizou a santo Antonio, ouvindo-o pregar, chamou-lhe ‘ Area do testamento; mas
disse pouco, porque a Area do Tesmamento so continha as
laboas da lei, parte do Testamento Velho; mas na memo
ria e entendimento de santo Antonio eslavao encerrados
os thesouros de ambos os Testamentos, e no segundo as
palavras de Christo sobre todas as divinas divinissimas...
«Das aegoes de santo Antonio no pulpito nao acho mais
que uma so historia. Estando uma vez pregandono campo,
toldou-se o ceo, comecarao a se ouvir trovoes com horror
e ameacos de grande tempestade; e que fezentJoo prega
dor ? Moveo uma mao para o mais espesso das nuvens, e

www.obrascatolicas.com

MANUAL DE ELOQUENCIA SAGRADA.

387

bastou o poder on a graga d’este meneio para que emmudecessemos trovoes, a tempestade se suspendesse, e a nuvem servisse ao auditorio de toldo, e ao santo de docel.
Estes mesmos effeitos causava aos ouvintes o ar das suas
acgoes, que era o compasso das vozes, suspensos todos e
mudos na admiragao do que viao e ouviao, nao havendo
em tantos milhares de homens, mulheres e meninos quern
rompesse com um ai (e mais havendo muitas lagrimas) a
attengao extatica do que dizia.
a 0 modo de dizer ja moderado, ja forte, ja mavioso na
compaixao , ja formidavel e tremendo nas invectivas, em
fim qual o requeria a impressao dos affectos; basta suppor
que era tao vivo, tao efficaz, tao poderoso e sem resisten
d a , como se colhe sem discurso, tanto do que feria, como
de que curava. S6 para documento de muitos pregadores,
e do modo com que se deve fallar no pulpito, nao deixarei
de ponderar o que succedeo a santo Antonio pregando, nao
uma, senao duas vezes. Pregava na noite de quinta feira
maior ao tempo em que no seu convento se cantavao Mati
nas, e lembrado que lhe tocava no coro uma ligao, que
faria P Parou no que ia dizendo, e sem sair do pulpito,
apparece no coro, onde foi visto e ouvido de todos cantar
a sua ligao; e tanto que la acabou, continuou ca o que ia
pregando. Outra vez lhe succedeo similhante caso, presente
o santo ao mesmo tempo no pulpito, e presente no coro;
mas com a mesma circumstantia e advertencia, que em
quanto cantava em uma parte, estava mudo na outra sem
fallar palavra. Pois se santo Antonio estava no mesmo
tempo presente em dous lugares, porque n5o cantava e
pregava juntamente em um e outro ? O estar presente em
dous lugares era m ilagre; mas suppostas -as duas presengas, naturalmente e sem milagre podia fallar juntamente
em ambos; por que razao logo quando cantava, nao pre
gava?
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£■ « 0 mesmo facto esta dizendo, que a musica ha de estar
tao longe do sermao como o pulpito do coro. Quando pregava nao cantava, e quando cantava nao pregava; porque
a lingua de santo Antonio nao era dos pregadores que can
tilo quando pregao. Isto de p re gar cantando e um vicio e
abuso que se tem introduzido nos pulpitos, frouxo, fraco,
frio e quasi m orto; sem forga, sem efficacia, sem ener
gia, sem alm a; contra toda a rhetorica, contra to d a a ra zao, contra toda a arte, contra toda a natureza e contra
a mesma graca. O pregar nao e outra cousa que fallar
mais alto. Pregar cantando e muito bom para adormentar
os ouvidos e conciliar somno, por onde ainda os que mais
cabeceao dormem ao tom do sermao. As vozes do pregador
hao de ser como as caixas e trombetas da guerra, que espertao, animao e tocao a arm a, como erao as de santo
Antonio; por isso todos o ouviao com uma attengao tao
vigilante e tao viva que nem pestanear podiao, quanto
mais dormir» ( X I, 372).

EXORDIO DO P# BRIDAINE.
Era o P' Bridaine um pregador evangelico de grande
talento. Tinha-se feito celebre nas provincias que percorr i a , pelo abrasado zelo com que fulminava tudo que era
contrario a justiga e a lei de Deos; nenhuma consideragao,
nenhum respeito humano o detinha. Sua poderosa palavra
ate aos grandes impunha respeito. Concurso immenso por
todo a parte o seguia. A bella sociedade de Pariz, que nao
conhecia outro merecimento senao o que ella proclam ava,
desejou ouvir o famoso missionario, para ver se e ra , nao
um bom Padre, mas um sabio pregador. Convidarao pois o
P* Bridaine a vir a Pariz; acceitou elle o convite, com a
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firme resolutio de nao mudar seu methodo de pregar. Logo
que se soube, nao digo ja em Pariz, mas nas cidades vizinlias, que elle havia de pregar em sao Sulpicio, tudo o
que as provincias encerravao de mais distincto, pelo nascimento e pela riqueza, ali se reunio. No dia aprasado, encheo-se a igreja do mais luzido concurso que nunca se
v ira : bispos, principes, a corte de Luiz XV, ricos e ma
gnates ali se achavao reunidos. O Pc Bridaine, com urna
barba longa, vestido de saial, cingido com um cordao grosseiro, atravessou aquella soberba assemblea com o mesmo
socego e desembarago com que passaria por entrc os rusti
cos e camponezes. O luxo de que se via cercado, longe de o
am edrontar, despertou nelle todo seu talento. Estava sobretudo indignado de ver que aquella brilhante sociedade
tinba deixado por um instante seus prazeres, nao para Yir
ouvir a palavra de Deos, mas para assistir a um espectaculo.
Experimenta um movimento de indignagao, que comprime
por um instante. Recolhe-se comsigo; e , como sabio orador, procura captivar seu auditorio com sons de voz harmoniosos e modestos, e comtudo firmes, que annunciao um
homem senhor de si e de seu auditorio.
(Antes de expormos o exordio d’aquelle famoso sermao
sobre a eternidade, indicaremos os signaes com que elle se
deve pronunciar).
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SIGNAES
p a r a in d ic a r as p a u s a s , o to m c as in fle x o c t d a v o x teg u n d o
os p rin c ip io s estabelecidos.

| este risco perpendicular indica a pausa oratoria.
\ este trez pontos indictio a pausa ligeira que se fa:
nas oragoes incidentes.
— este risco horizontal designa a inflexao depressora
com que se accentuao os primeiros m embrosd’uma enumeragao.
u esta aspiragao curva designa a inflexao alcvantadora
com que se accentfia o penultimo membro da enumeragao e se prepara a cadenda da clausula.
ligeiramente alto.
i. a. quer dizer
a.
m. a.
b. a.
A.
1. b.
b.
m. b.
b. b.
B.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

alto.
mais alto.
hem alto.
altissimo, muito alto.
ligeiramente baixo.
baixo.
mais baixo.
bem baixo.
baixissimo, muito baixo.

( S6 poremos a figura do Pc Bridaine nos passos mais
im portantes, representando sua postura e accionado. Indicao estas figuras, sobre tudo, o primciro movimento do
pensam ento; se elle m uda, deve mudar-se a postura e
buscar-se a que mais convenha; se elle se prolonga, deixiiosc cair brandamente os bracos ate ficarem na sua posigao
natural, fazendo-lhes- com tudo descrever uma linha curva,
e ali esperao que se Hies de novo impulso).
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•A’ vista d’um auditorio | tao novo para mim , parece,
• b. meus irmaos, • que cu nao deveria abrir a boca | se
nao parapedir desculpa | afavord’um pobremissionario i
destituido \ de todos os talentos que vos exigis, | quando
se vos falla | de vossa salvacao.»
E necessario que os sons sejao harmoniosos, mas algurn
tanto suspensos, porque esta clausula e uma reticencia.
Quando num sermao encontrarmos a palavra irmaos ou
christaos, devemos sempre separal-a e pronuncial-a um
pouco mais baixo, com uncgao e amor.

«Experimento • comtudo • umsentimento | a. bem dif
ferente, e, se me sinto humilhado, ] m. a. guardai-vos |
de crer que me abaixo | aos miseraveis cuidados da vaidade.»
Como a indignatio que experimenlou o P° Bridaine llie
causa uma ligeira agitagao, nao quer deixar crer a seu au
ditorio que e elle a causa. A pronunciacao deve ser firm e,
mas sempre harmoniosa. A palavra humilhad- •’ev» dizcr
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se como se ali eslivesse : a mas se experimento certa perturbacao , ole.»

«Naopermitta Deos | a. queum ministro do cfo | pense
nunca precisar de desculpa perante vo s; | porque •
a. quem quer que sejais, • nao sois, • b. como eu • no
juizo de Deos | m. a. senao peccadores.»
Aqui o P“ Bridaine acaba de tomar o seu lugar de servo
de Deos, de homem apostolico, e da bem a entender a seu
Hizido auditorio que vai dizer-lhe a verdade. Os sons hao
de ser brilhantes e firmes.
«fi pois unicamente diante de vosso Deos | e b. domeu \
que me sinto instado | neste momento | a ferir-me opeito.»
0 Pe Bridaine declara a seu auditorio que nao reconhece
outro poder senao o de Deos. Do meu deve separar-se dislinctamente e pronunciar-se com amor e veneracao. Este
lugar sera fortemente articulado. Depois d’esta solemne
d eclaratio , que ferio de espanto seu auditorio, o P" Bri
daine , antes de o casti gar, faz uma diversao a fim de melhor o preparar para receber os grandes golpes que vai
descarregar sobre elle.

«At6 ao presente | b. tenho publicado as justiijas do Al-
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tissimo | to. b. cm templos | b. b. cobcrlos dc colmo ;
b. tculio pregado os rigores da penitencia | a infelizes |
a maior parte dos quaes | falta Ii. o pao de cada dia ; b. tenho annunciado as mais terriveis verdades da minha rcligiao | to. b. aos bons habitantes do campo.

«Que fiz, infeliz ! entristeci os pobres, b. os mclhores
amigos do men Deos! Levei o espanto e a dor | to. b. a es
sas almas \b. b. simples e f ie is | que eu deveria | lastimar
e consolar!»
E indubitavel que, neste lugar, o P° Bridaine arrependese de ter empregado seu talento a aggravar a situaeao desgracada dos camponezes de costumes brandos e simples.
Deve exprimir-se toda a pena e arrependimento que ex
perimenta, dando ;i voz um tom compassivo e lacrim oso;
o qual devc ser mais sensivel nas palavras: « os melliores
amigos do meu Deos.»
Para nos habituarmos a bem pronunciar os primeiros
trez membros do periodo, e necessario por no fim de cada
um : «Que fiz, infeliz!» Por conseguinte d izer: «Ate ao
presente tenho publicado as justicas do Altissimo cm tem
plos cobertos de colmo,» accrescentando : «Que fiz, infe
liz !» E assim nos oulros.
Quando quizermos fazer chorar o auditorio, devemos dar
As syllabas muito mais duragao, relendo-as algum tanto entre a lingua e o ceo da boca, para que se penetrem do sen-
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timento doloroso, que sobe do peito commovido e queremos
exprim ir e communicar aos que nos ouvem; tenhamos porem cuidado de nao chorar realmente, porque entaonilo
poderiamos continuar o discurso, e seria baldado todo o
esforgo.
Depois d’este acto de contrigao, o Pc Bridaine faz uma
p au sa; muda de postura, anima o gesto, langa sobre o au
ditorio uns olbos fascinantes; ajunta suas forgas e precipita-se sobre elle com o rugido do leao.

«Aqui j onde meus olbos nao avistao | senao l. a. gran
des, | a. ricos, \in. a. oppressores da humanidade desvau d a | ou peccadores altivos e obstinados ; A ll! aqui soniente, l. b. no meio de tanto cscandalo, e que eu devia
fazer relinir a santa palavra | m. a. com toda a forca A. DE
SEU TROVAO, e collocar commigo, l. b. nesta cadeira da
verdade, in. a.

d ’ um l a d o ,

b. a. a morte, | que vos ameaga, e m. a.
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A. 0 JDIZ SUfREMO, que vein julgar-nos a todos» (1).

«Tenho jA nesle momento | vossa scntenga m. a. na
mao :

A. tremei pois diante de mim, | homens l. a. soberbos e |
l. b. indifferentes, que me ouvis !»
(1) 0 zeloso missionario faz aqni allusao ao costume que tinlia, quaudo
subia ao pulpito, de por d’um lado uma caveira, e do outro, um cruci
fixo, o que nilo fizera naquclla occasiSo, cm attenqao ao auditorio cortezSo que talvez zombasse d’estes meios de persuasJo, mui poderosos entre
os camponezes e pessoas simples.
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0 Pc Bridaine fulmina com toda a forca de seu talento
aquelle brilhanle auditorio. Suapalavra e tao poderosa quo
ninguem se atreve a mover-se. Para que esta passagem produza effeito e necessario que seja pronunciada com sons
angulosos e fortemente articulados. Para formar bem estes
sons, comprime-se o ar na boca, e despedece depois com
forca. E necessario respirar a miudo nos movimentos energicos, mas de modo que se nao conhega. Seria impossivel
chegar ao fim d’este periodo sem tomar e reforcar o folego,
porquanto a acgao vai sempre crescendo. E necessario pois
calcular suas forgas de modo a ter ainda bastantes para dizer com grandissima energia : Tremei diante de mim, etc.

«O abuso ingrato | de todas as especies de gragas, l. a. a
a certeza da morte
m .a. A
INCERTEZA D’AQUELLA IIORA_TREMENDA; a. a impenitencia final , m. a. 0 DIA DO JE1Z0, b. a. 0 PEQUENO
nccessidade da salvdgdm, a.

NUMERO DOS ESCOLlIlDOS; b. o
mais que tudo j a. A ETERINIDADE!

,

inferno

| c |

o. A ETERNIDADE ! Eis os assumptos que venho prdgar-
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vos | u que deveria | l. b. sem duvida | reservar so para
vos.»

0 Pc Bridaiue enumera as questoes graves que vai tratar. 0 tom d’esta enumeragao sera simples, nobre e ao
mesmo tempo energico.
«E que necessidade tenlio eu de vossos suffragios | que
me condemnariao | l. b. talvez | sem vos salvar ? !»
0 tom d’esta exclamagao deve respirar um sentimento
de insengao. Aqui o Pe Bridaine p ara; parece-lhe que tem
dito bastante para provar a seu luzido auditorio que um mi
nistro de Deos esta acima de todas as distincgoes humanas.
Agora ja nao 6 elle que vai fallar e obrar, e Deos.

«Deos | vai commover-vos, l, b. em quanto seu ministro
vos falla; que tenho eu adquirido uma larga experienda
de suas misericordias; sera elle mesmo, | m. a. sera ello
so, que, i daqui a alguns instantes, j vai commover vossas
consciencias; para logo | l. a. tornados de cspanto, a. teNETRA DO S DE H O R R O R

•

P O R VOSSAS IN IQU ID AD ES P A SSA D A S,

•

vireis laugar-vos | cm meus bragos de earidadc | /. b, dcr-
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ramando lagrimas dc compuncgao c arrepmdimento, |

e , • a. A
q u e n te .»

io r c a

de r e m o r c o s ,

• me

achareis assas

elo-

Um tom affectuoso, suave e paternal, deve termiu;ir este
exordio.
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CONCLUSAO.
Eis-nos emtim chegados ao termo da carreira que nos
tinhamos proposto percorrer. Antes porem de nos separarmos dos que comnosco a seguirao, seja-nos pela ultima
vcz permittido instar com os alumnos do santuario, e com
todos aquelles a quem esta obra e destinada, que a nada se
poupem para virem a ser idoneos e dignos ministros da
santa palavra. Isto lhes pedimos e encarecidamente supplicflmos em nome de tantas almas que se perdem , em
nome de Jesu-Christo que por ellas derramou seu sangue,
em nome da mesma palavra santa qu epode salvdl-as.
Lembrem-se das causas por que renunciarao a todas as
conveniendas que talvez o mundo lhes offerecia, e se
alistarao na santa milicia. A h! commoverao-se fortemente
ao verem tantas almas ameacadas de eterna desgraca; ouvirao as sentidas vozes do Salvador que desde a cruz lhes
dizia : Tenho sede de sua conversao e de sua bemaventuranca; penetrarao-se de dor a vista de seu preciosissimo sangue tornado inutil para tantos christaos endurecidos, tantos peccadores obstinados. Eis, pelo menos em
parte, o que os decidio a dizer adeos ao mundo e alistarse na sagrada milicia.
E bem ! Como poderao elles realizar o pensamento que
tiverao, como executar o generoso designio que se proposerao ? Quaes sao as armas daquelles a quem o Salvador
confiou a nobre missao de eslabelecer seu reino sobre a
terra e de salvar as almas ? O gladio da santa palavra, eis
a arma que elle poe em suas m aos; arma de forte tempera,
de afiado gume, penetrabilior omni gladio ancipiti, diz
sao Paulo. Se souberem raanejar esta arma divina, fortalecidos com a forra de Deos, levarao de vencida os inimigos
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da salvatio; destruirao o imperio do principe das trevas,
guerrearao com denodo as guerras do Senhor, darao vencimento ao estandarte de Christo, e ganharao ao seu paci
fico reino as almas que elle remio por tdo subido prego.
Nao ouvem elles por ventura a voz de seu divino capitao
que os charna apoz elle, e lhes diz, como outr’ora Matathias
aos filhos de Juda : «Quem se achar abrazado de santo zelo
pela lei do Senhor, saiaa frente e siga-me ?» Omnis qui ze
lum habet legis... exeat post me (Mac, I, 2, 27)? Eil-o a
nossa frente; marchemos denodados em seu seguimento;
varnos combater com seu exemplo e debaixo de suas bandciras.
Elle e o capitao da militia sagrada; elle d tambem o
dono da seara espiritual. Ide, nos diz, parti em meu nome ;
assim como meu pai me enviou a mim, tambem eu vos
envio a vos ; fertilissimo campo esta patente diante de
v 6s; abundantissima e a colheita; mas a i ! quao poucos
sao os trabalhadores, os verdadeiros trabalhadores que ze
lem os interesses do pai de familias ! Se permanecerdes em
mim e eu em vos, produzireis abundantes fructos. Sede
o sal da terra e a luz do mundo; o sal da terra pela
pureza de vossa vida, pela santidade de vossos costumes;
a luz do m undo, pelo resplendor de vossa sciencia, e pela
pregacao de meu Evangelho; e eis que estarei comvosco
ate d consummacao dos seculos.
Somos naturalmente sensiveis a g lo ria; tudo que e
g ran d e, nobre e generoso nos commove e transporta:
havera por ventura cousa maior e mais gloriosa que consagrarmos nossa vida a salvacao de nossos irm aos, creados como nos a imagem de Deos, como nos remidos pelo
valor infinito d’um sangue divino, como nos chamados a
tpmar assento no celestial banquete ?!
Sao santas, sao intimas, sao numerosas as relacocs que
unem aos fieis os ministros da palavra divina : preenchem .
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para com dies as funcgoes de doutores, de medicos, de
pastores e de pais.
0 pregador e o m estre, o doutor das almas. Faz descer
nellas a luz celeste e cinge-as dos claros lames da fe. Deos
serve-se d’elle para iniciar o povo flel no conhecimento
da mais sublime de todas as sciendas, fazer-lhe percorrer
o circulo das verdades santas que deve crer e pralicar,
circumduxit eum el docuit. Elie e quem ensina ao Christao a desapegar seus affectos dos bens terrestres e caducos,
para os fixar no unico objecto digno de nossa admiragao
e de nosso amor. Como aguiasinhas ainda fracas, elle os
excita, os anima, os arrebata comsigo as celestes moradas;
expandit alas suas et assumpsit (Deut., 32, 11).
Ministros da sanla palavra, sois tambem os medicos das
almas. Oppressas de seus m ales, dessecadas pelo fogo das
paixoes, pesadas a si mesmas, almas infelizes, virarao-se
para lodos os lados, pedindo por toda a parte algum allivio
a seus soffrimentos, algum refrigerio na abrasada sede que
as devora; e todos os bens, todas as delicias, todos os
gozos da natureza e do tempo se declarfto inefficazes para
consolar seus m ales, mitigar suas dores. Chegao entao
desvalidas e anhelantes ao templo do Senhor; ouvem ali
um d’esses homens apostolicos cujos discursos sao como os
discursos dc Deos; si quis loquitur, quasi sermones Dei
(1, Petri, 4,11). Esta linguagem 6 para ellas como um bal
samo salutar vertido em suas feridas, como uma voz do
Salvador abonanqando a tempestade, acalmando os mares.
Bem depressa acaba a palavra divina no tribunal da pcnitencia aobra comecada na cadeira evangelica; fechao-se
as feridas, cessao as dores, comega o repouso; a vida, a
p a z , a quietagao serao d’ora em diante a venturosa sorte
d’estas almas, outr’ora oppressas de tantas m iserias, affli
ctas de tantos soffrimentos.
0 liomem c um pobre cnfermo que nao conta seus dias,
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e ate suas horas, senao por suas enfermidades : d tambem
uma ovelha fraca e sujeita a desgarrar-se, que precisa
ouvir continuaraente a voz do pastor. Ministros da palavra
de vida, n;lo ha senao um pastor; ellc s6 se chama o bom
pastor; mas vos sois a sua voz, sois o orgao por onde elle
falls a suas ovelhas; por vos e que elle lhes torna sensivcl
sua presenca. Doceis A vossa voz apartao-se dos pastos pcrigosos e das envenenadas fontes do erro; vos as acautelais contra os assaltos do leao rugidor, e as premunis ainda
com mais desvelo contra o inimigo astucioso que, para
melhor as perder, se desfarca com os exteriores da innocencia e com as apparencias da virlude. Velais continuamente pelas almas que vos forao confiadas, porque sabeis
que um dia haveis de dar conta de cada uma d’ellas ao
dono do aprisco. Ip si enim pervigilant, quasi rationem
pro animabus vestris reddituri (Hebr., 13, 17).
Finalmente, o pregador e o pai das almas : devem-lhe
ellas uma nova existencia, existencia de incomparavel va
lor. Como o grande Apostolo, pode chamar-lhes seus filhos,
filioli mei, porque lhes deo uma vida nova, e nellas forma
um homem novo, que d Jesu-Christo. Filioli mei, quos
iterum parturio, donec formetur Christus in vobis (Gal., 4,
10). Falla-lhes como um verdadeiro p a i, e por ellas se
desvela. Omnibus omnia factus, como sao Paulo, a umas
da o leite da doutrina, tanquam parvulis in Christo
(I. Cor., 3 , 2 ) , em quanto reserva para outras mais forte
e substancial alimento. Nilo ha desamor em suas palavras,
porque nao ha fel em seu coracao. Condoe-se dos extravios
do prodigo, mais do que contra elles se irrita ; chama-o
com amorosa bondade; abre-lhe os bragos e recebe-o com
transportes de alegria; por toda a parte e sempre a caridadc de Jesu-Christo o aperta e sollicita.
Ministro da santa palavra, haveis por ventura pensado
em tudo que vossa missao tem de salutifero e sublime ?
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Vossa palavra e como um benefico orvalho, que se dif
funde sobre as almas, embebe-as de frescura, da-lhes vigor
e fecundidade. Quomodo descendit imber de coelo..., ine
briat terram et infundit eam et germinare eam facit et
dat semen serenti et panem comedenti (Isai, 55). Ao verem
os povos o zelo que vos anim a, quando annunciais os
mysterios da salvacao, reconhecerao em vos o ministro
d’aquelle que disse : «Vinde a mim, vos todos que soffreis,
e eu vos consolarei.» Nao poderd o peccador enganar-se;
bem sabe onde lia de achar seu consolador e seu pai. O
enfermo ouvira fallar do zelo e da caridade que vos anima;
qucrera confiar-vos os ultimos segredos de seu coragao, e
receber do legitimo dispensador da palavra e dos mysterios
de Deos a consoladora certeza de seu perdao e de sua bemaventuranga.
Oh! quantas bengaos nao dirao, aquelle que assim e o
instrumento das misericordias do Senhor, os que se nao
obsecarfio no peccado, e nao perderao de todo o temor de
Deos! Tantos peccadores cujos ferros despedagou, tantos
infelizes a quem enxugou as lagrimas, tantas almas a quem
deo vida, esperanga e ventura; tantas familias a quem encheo de alegria, trazendo-lhes ao seio o desencaminhado
filho ! Todos a uma voz o abengoao, o venerao e, na impossibilidade de lhes testemunharem cabalmente sua gratidao, supplicao aquelle que os formou se encarregue de
sua divida e lh’a pague na eternidade. Hi viri misericor
dia; sunt, quorum pietates non defuerunt (Eccl., 44, 10).
Eis a homenagem que todos Ihe tributao, pelo menos, no
segredo de seu coragao', e esta homenagem e por certo infinitamente preferivel aos vaos e perigosos applausos da
multidao, que urnas vezes exalta com excesso o que nao
entende, outras escarnece e blasphema o que ignora.
Consolador de tantos infortunios, tera o prhgador talvez
necessidade para si mesmo de consolagao. Nao trabalhou
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bastante no campo do pai de familias, nao vio fructificar a
sementeira que regara com tantos suores, talvez com abun
dantes iagrimas. O h! consolai-vos, e esperai com paciencia o dia do Senhor. Patientes igitur estote, fratres, usque
ad adventum Domini. Imitai o agricultor; tendes trabaIbado, haveis conflado a terra copiosa semente, esperai
com paciencia a bengao de Deos sobre vossos trabalhos.
Ecce agricula expectat pretiosum fructum terra:, patien
ter ferens donec accipiat temporaneum et serotinum (Epist.
cath., 5 , 7).
Nunca a colheita se mostra no estio tao abundante e for
mosa como quando foi provada pelas geadas do rigoroso
inverno. Que obstaculos nao leve que vencer, quedesgostos,
que perseguicoes nao teve que soffrer sao Francisco de
Sales, antes de conseguir somente que o ouvissem os ha
bitantes do Chablais, a quem tinlia por missao trazer ii fe
catholica ?! Assim fecundou a chuva do ceo a semente que
por muito tempo julgara perdida, e aquella terra ingrata
cobrio-se em breve de abundantissima seara. Imitemos o
zelo, a constanda, a caridade, a confianga em Deos do sanlo
bispo de Genebra. Tomemos para nos em particular aquellas palavras de suo Paulo aos Corinthios : Itaque, fratres
mei dilecti, stabiles estote et immobiles, abundantes in
opere Domini semper, scientes quia labor vester non est
inanis in Domino (1. Coi'., 15, 58).
Nao, nosso traballio nao sera perdido perante o justo rem unerador, que reserva o merecido galardao aos que traballiao; este pensamento suavizara nossos ultimos momenlos, se nossa consciencia nos testificar que fornos ministros
zelosos e desinteressados da palavra divina. A esmola dada
em vida, vai diante do homem como urna luz, allumia-o
c alegra-o quando passa a eternidade; um vaso d’agua
fria, dado aos pobres em nome de Jesu-Christo, nao (icara
sem recompensa.
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Ah ! Na hora tremenda em que nossa alma, ao entrar nos
umbraes da eternidade, pedir a si mesma contas de suas
ignorantias c infidelidades, lembrar-nos-hemos com mui
grata consolatio dos suores que nos liver custado o penoso ministerio da pregacao, das vigilias que houvermos
consagrado a nos tornarmos idoneos para tao ardua empresa, das almas sobre tudo por nos geradas a graca e conduzidas ja ao termo da salvagao. Nao, nao temeremos entao
a morte : Tirai-nos, Senlior, diremos com o propheta, que
promettera a Deos ensinar seus caminhos aos peccadores,
tirai-nos do escuro carcere em que tendes presas nossas
almas. Educ de custodia animam mcam. Precederao-me ja
vossos justos; chamao-me, desde o ceo, estao esperando
por m ini; Deos de bondade, ouvi propicio meus votos,
despachai I enigno suas supplicas; seja meu transito o
feli/ momento de minlia recompensa, de minlia gloria e
do minlia bemaventuranca. Me expectant justi, donec re
tribuas mihi (Psal., 141, 3).
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CATALOGO
DAS PRINCIPAES ORRAS DO MESMO AUTOR.

O l t l l. t S ■ W P IB IT II1 G S E L IT C IIG IC A H .

CatccSsmo de Montpellier, pelo Bispo Charency; novamente
(raduzido e augmentado com o resumo da doutrina christa,
como se usa em Portugal c no Brasil.
] ) r w s d o amor purissimo, minha Oracao e contemplacao por
Eckartzhausen. Edicao do doutor Moura, revista pelo pres
bytero J.-I. Roquette.
Excrcieio da Via sacra, e outras Devocoes novas para todas
as sextas feiras da Quaresma. Nitida edigao illustrada com
numerosas viuhetas impressas com o texto. 1 vol. in-18 de
128 paginas.
H is t o r ia sagrada do Antigo e Novo Testamento, enriquecida
de notas e reflexoes moraes, para iustruccao dos fieis; il
lustrada com 110 estampas impressas com o texto. Nova edigao; Pariz, 1856. 2 bellos vol. em 12 maximo.
H o r t i s (Novas) Marianas, ou Officio menor da SS. Virgcm
Maria Nossa Senhora, novamente traduzido, e novo Devocionario mui completo de oracoes e exercicios de piedade com a
missa em latim. Nitida edigao,com 8 bellas estampas finas,
e com um elegante frontispicio de colorido e ouro. Pariz, 1856.
1 vol. gI,c em 32.
ISoras Marianas pequenas, para uso da mocidade; contendo
exercicios quotidianos, oracoes para a Missa eConfissao, e va
rias outras devocoes. 1 vol. gtlc em 32, 3 estampas e titulo
colorido.
M a n u a l da Missa c da Confissiio; quarta edicito, augmentada
com varias devocoes. l vol. gJC em 32.
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M a n u a l pcqucno da Missa e da Confissao, um Undo volume
cm 32, edicito como a preccdenle mas menos volumosa. Esle
Manual pequeno conlem as mesmas devocoes que o grande e
so nao tem as Missas proprias de Iodo o anno, pelo que ficara
nuis commodo no formato, com 3 cstampas e frontispicio
colorido e ouro.
M a n u a l abreviado da Missa e da Confissao, 2“ edicito. 1 vol.
em 04. — Formato mui pequeno e portatil.
M a n u a l abrcviadissimo da Missa, com varias oracoes devotas;
ornado de 34 vinhetas e d’um Christo, impressas com o texto
represcntando o sacrificio da Santa Missa. 1 vol. cm 128.
M a n u a lz in lio da Missa para os meninos. Linda edicito ornada de 4 estampas impressas com o texto. 1 vol. em 96.
M a n u a l dos Officios da Semana santa, novamente traduzidos
em portuguez; illustrados com mui copiosas nolas sabias, lilurgicas, em que se cxplicao os lugarcs difficcis e obscuros da
Sagrada Escriptura, e os mysterios e ceremonias deste Santo
tempo. 1 vol. g<10 em 32 com 6 bellas estampas finas e com
um elegante frontispicio de Colorido e ouro.
R e s u m o da Historia sagrada para uso do meninos. 1 vol.
em 18.
V i s i t a s ao santissimo Sacramento, compostas por Sto Affouso
de Ligorio, postas em linguagem, augmentadas com mui devo
las meditacoes ao Coracao de Jesus, as vesperas do Domingo,
Oracoes para a Missa e confissao, etc. Um lindo vol. em 32 com
duas gravuras finas, e um frontispicio colorido c ouro.

U T I E I U T iB l,

crociurriiA,

educacXo ,

U lS T O im ,

diccionarios ,

grammaticas ,

etc .

C n c o j s r a p liia portugueza, ou Colleccaode themas extrahidos dos melhores au tores portuguezes, escriplos errada c

/

www.obrascatolicas.com

//

CATALOGO.

415

jctamente, destinados a excrcitar a mocidade no csludo
e applicagao das regnis da boa orthographia. 1 vol. em 12.
C o r r e c e iln da Cacographia portugueza, ua qual se achito
corrigidos todos os erros da Cacographia. 1 vol. em 12.
C a r ta s selectas do Padre Antonio Vieira, precedidas d’um epi
tome da sua vida, c scguidas d’um indice analytico dos as
sumptos e m aterias, offerecidas a mocidade portugueza e
brasileira, cujos paizes illustrou com suas accoes, e a quem
deixou admiraveis exemplos a imitar. 1 vol. em 12,ornado
com um bello retrato de Vieira.
C o rfig o do Bom torn, ou Regras de civilidade e de bem viver
no seculo XIX. l vol. em 12, ornado com numerosas estampas, nova cdicao correcta e augmentada.
D ic c io n a r io portuguez-francez, composto sobre os melhores Diccionarios das duas linguas, em que se introduzirao
mais de dez mil vocabulos que nao tinhao ale aqui figurado
em Diccionario algum , enriquecido da terminologia botanica
de Brotero, d’um vocabulario completo dos termos de marinha e dos Glossarios de Roding e Nemnich, pelo que diz respeito aos vocabulos de sciencias, artes e officios. — Dedicado
i Academia real das Sciencias de Lisboa. 1 vol. em 8 de
1,564 paginas.
D ic c io n a r i o da Lingua portugueza de Fonseca, feito inleiramente de novo e considcravelmente augmentado por J.-I.
Roquette; seguido d’um Diccionario dos synonymos da lin
gua portugueza, por J.-I. Roquette, e d’um Diccionario
poetico e de epitetos, por Jose da Fonseca. 2 vol. em 16, dc
1871 paginas.
G r a m m a t i c a para os Porluguezes e Brazileiros que desejao
aprender a lingua franceza sem esqueeerem a propriedade e
o giro da su a , acompanhada de Exercicios progressivos,
oraes e por escripto. 2 vol. em 12.
G r a m m a t ic a elementar da Lingua franceza, e arte de traduzir o idioma francez em portuguez, com um Vocabulario

j
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mui completo de idiotismos e proverbios. Dm volume em 12 de
288 paginas.
H i s t o r i a do descobrimento da America, viageus e conquistas

dos primeiros navegantes ao Novo Mundo, escripta em Alleinao por Campe,e traduzida em portugucz. 2 vol. em 12,ornados com cstampas.
H i s t o r i a dos Mcninos celebres, desde a antiguidade ate os .
nossos tempos, compilada de Masson e Freville, posta em linguagcm e accrescentada com urna prefacao. 2 vol. em 12, ornados de 6 eslampas finas.
I . c a l Conselheiro, seguido da Arte de bcm cavalgar, por
EI-Rei D. Duarte, dado pela primeira vez a luz sobre o
manuscripto original da Bibliotheca real de Pariz, com notas
philologicas e um Glossario das palavras anligas, com um
f a c s im ile . Pariz, 1842, 1 vol. em 4 maximo, cditiao ma
gnifica.

— Pdde-se juntar o f a c s im ile , sumptuosamente illuminado
de cores e ouro.
I . i r o c s de Geographia, pelo abbade Gaultier, trad, emportuguez por urna sociedade de litteratos portuguezes. Nova
edigao, inteiramente refundida e consideravelmente augmentad a, feita sobre a ultima de Pariz de 1850, contendo agora,
pela vez primeira, mui inleressanles e numerosas addicoes e
mudancas indispensaveis sobre as novas divisoes dos Estados
da Europa, e importantissimos desenvolvimentos sobre a geo
graphia, topographia e estatistica do Imperio do Brasil, do
Reiuo de Portugal e das Republicas Americanas. 1 vol. em 12.
U v i ’o d’ouro dos Meninos, para servir d’introduccao ao Thesouro da adolescencia e da juventude. 1 vol. em 12 ornado
com 7 estampas finas.
l l u s c o pittoresco, ou Historia natural dos trez reinos da natu-

reza, para uso da mocidade e das pessoas que quizerem adquirir ideas geraes daspbras da crcacao; obra ornada com.
50 estampas represcntendo 800 objectos, por Houblottp-Du-

r
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v al; traduzido do francez segundo a nomenclatura de Brotero.
1 vol. em 8 maximo cartonado

IVovo Secretario portuguez ou Codigo epistolar, contendo rcgras e advertencias para escrever com elegancia toda a sorte
de cartas, acompanhadas de modelos sobre todos os assum
ptos, etc. Segunda edicao consideravelmente augmenlada e
corrigida. 1 vol. em 12.
O i'iiiiiiir n to s da Memoria, e Exercicios selectos para formar
0 bom gosto e verdadeiro estylo da lingua porlugueza, extrabidos dos melhores classicos em prosa e verso; complemento
necessario da educagao da mocidade porlugueza e brasileira.
1 vol. em 12.
S e l e c t a franceza, ou Trechos extrahidos dos melhores auto-

res francezesem prosa e verso, para uso dos que aprendem a
lingua franceza. Um forte volume em 12 de mais de 500 pa
ginas. Estaobra tem trez partes: a 1“ consta de rasgos histo
ricos , anecdotas, ditos agudos, e o que ha de mais particular
no estylo fam iliar; a 2“ consta de narragoes, deseripcoes. car
tas, fabulas, quadros litterarios, etc., a 3“ consta de poesia
no mesmo genero que Noel e Laplace, mas com mais gosto c
melhor methodo.

franceza pequena, contendo exemplos de virlude,
modelos de estylo, maximas c sentengas moraes, ornamenlos
da memoria, etc.; para uso dos meninos. 1 vol. em 18.
T li e s o n r o de Meninas, ou Ligoes d’uma mai a sua filha
accrca dos bons costumes e da religiao, autorizadas com admiraveis exemplos de virtude e de piedade. 1 vol. em 12,ornado com quatro estampas coloridas.
T li c s o n r o da Mocidade porlugueza, ou a Moral emaegao,
escolha de factos memoraveis e anecdotas interessantes, pro
prias para inspirar o amor a virlude, e para formar o coragao
c o espirito. Obra exlrahida dos melhores autores nacionaes
c estrangeiros. 1 vol. cm 12, ornado de bellas estampas.

S e le c t»
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L IV R O S LA TIN O S.
C o r n e li u s N e p o s , Opera qua* supersunt. Texto latim an-

notado em portuguez. 1 vol. em 18.

Ile Ciris illustribus urbis Romae, a Romulo ad Augustum,
auctore Lhomond. Editionem hanc novam historicis, mylhologicis et geographicis notis, nec non proprio Diccionario
lalino-Iusitano, adornavit J.-I. Roquette.
C pitonue Historiae sacrae, ad usum tironum lingua; latina*,
auctore C.-F. Lhomond. Nova cdicSo, enriquecida de notas
cm portuguez e d’um Vocabulario de todas as palavras usadas
neste livro. 1 vol. em 18.
IM iu c tlri Fabularum libri quinque, cum fabulis novis; accedit
Appendix de Diis. Nova cdicao, publicada com varias nolas
em portuguez. 1 vol. em 18.

OBRAS
QUE SA IRAO

PROXIM AM ENTE

A LU Z.

lin ita e a o «lc C l i r i s l » ,

traduccao nova, acompauhada de
piedosas reflexoes no fim de cada capitulo. 1 vol. em 18, como
as Horas Marianas.

T i l l C iv il Patavini Res memorabiles et Narrationes se
lectae, etc. 1 vol. em 18 como as Fabulas de Phedro.

C u r s o e le m e n t a l-
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de perspectiva. 1 vol. em 12 com

16 estampas.
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