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ILLM. SR. DR. ANTONIO MAnQUES· RODRI~UES. 

Accedendo de boa vontade ao pedido honroso, que v. s. 
se dignou· fazer-me, solicitando o meu juizo acerca dome
recimento da obra, que publicou com o nome de Livro do 
Povo, não posso deixar de tributar o conceito, c;{Ue formei 
d'ella, depois de a ter attentamente lido e exammado. 

Acho-a muito accommodada ao uso das nossas escolas, 
e conseguintem·ente apropriada á educa~.ão moral da nos
sa mocidade, tão desherdada e carecedora n'estes infelices 
tempos de bons principios! e doutrinas sans; e que, alem 
de estar delineada com notavel sabedoria· e erudicção, re
vela, como um fiel retrato; o espirita fervoroso de v. s. a 
bem da salvação das almas. 

O seu esty10 me parece o mais digno, e consentaneo da 
palavra de Deos, porque usando do seu proprio valor, des
·presa as cores alfectadas, e segue escrupulosa.mente o que 
tanto recommenda o Apostolo das Gentes: Sermo meus, 
et predicatio mea, 'Ilon fn perstbaswüilJus hum ante sapi
entiaJ vc'rbis, scd in ostensio'1le spir-itus, et virtutis. 

A materia, que ella contem, é a mais util e importante, 
já pela solida doutrina que encerra, por cuja falta succe
dem tantos pecca.dos na Igreja, se trahe e aliena a patria, 
e se esquece o culto; como porque, soccorrendo a primei
ra idade, deve ser muito proveitosa para fortificar a debil 
razão. dos· meninos, enfraquecer as paixões nascentesz e 
inspirando o horror ao vicio, ensinar-lhes o temor de Deos, 



que, quando a razão não abandone a idade, subsiste, co
mo diz o sabio, muito tempo no coração do homem. 

Preparando disposições excellentes, apagando as primei
ras impressões que prejudicam á liberdade para obrar o 
bem, e fortalecendo 'as inclinações, e os sentime~tos no
bres, deve es~ livro ,operar srandes engenhos, e acrisola
das virtudes para honra da Religião e ,da Patriá'. 

Rogo, pois, a Deos que enyie abundancia destes liV1'os, 
e a v. s. que não deixe de imprimir, e publicar quanta 
doutrina lhe inspirar Deos para cOIll!llunicar a sua_ divina 
palavra, que, como fogo converta em cinza tanta babylo
p.i~',de ,vicios, e como ,martello rompa e'despedaceOí~ ~u
r9s e obstinados seixos: como di~ia o Propheta: NVil.ul'l.fJid 
''P,erbq,mea' non sunt$icut ignis, d-wit J)ominus, ~t q'l.l-a$i 
riuJlleus /ianterens petram. 

Sou. çom estima e muito subidacoll.Sidera~o. 

P~.o Episcopal 21 de 
'Julho de f 863; 

De V. S. 

Att. V.e Servo Obl"'.Cl 

+- LUIZ, Bispo do Maranhão. 



Dom ManoeI Joaquim da Sil .... eira, por mercê de Deus, 
e da Santa Sé A}?Ostolica, Arceblspo da Bahia, Me
tropolitano e Pi'llXl,az do Brasil, do Conselho de Sua 
Magesta.de o IU1.perador, di: &: &. 

Tendo li~o com a maior attenção o Liv?'o do Povo, que 
sujeitou ao nosso exame o seu Autor o Sr. DI'. Antonio 
Marques Rodrigues, achamos, qUe este li:vro corresponde 
perfeitamente ao seu, titulo; e não encontrando n'elle cou
$a alguma co~tra a doutrina da Santa Igreja, e os bons 
costUmes, o approvamos :e felicitamos ao seu.digno Au
tor' pelo empelJ.ho, que tomou, em publicar uma obra tão 
util, e da qual podem resultar não POYCOS bens ao Povo 
Brasileiro. 

Bahia 5' de Maio de 1863. 

~ MANOEL, Arcebispo da Rabia. 



PREFACIO. 

Non potest arbor bona maIos fructns facere. 

Segando a narração :dos quatro evangelistas, S.Ma.the
us, S. Lucas, S. Marcos. eS. João, intentamos escrever 
a vida. de N. ,s. Jesus Christo, para ser lida nas escolas 
primarias, e por qualquer pessoa do povo. 
, ,Qnandú :CGmef:,amos a realisar ,o nosso .intento, veia-uos 

à mão .a. Historia Sagrada d{) mm. o Sr. ,Padre L, I. Roq:u~ .. 
te, e nella 'encontranros a nar.ração dos quatro, ev.angelis .. 
tas apanhada com fidelidade, eem muitos 'pontos :com!s!in
gela ,flOrmosur.a, e clareza. Então, auxiliado por ,Uo belo 
tr.abalho; e pelas onras de Royaumont e, do abade Brl$pot , 
e .pelapropria narrativa ~os evangelistas, J?~licam~.a 
Viaa ·de N. S. Jesus ChT"/,Sto, a qual. reumda a :vam>s 
artigos uteis, forma o livro que intitulamos: ,() LIVRO DO 
POVO.' . 

Satisfazer uma grande necessidade do nosso ensina pri
mario, a uniformidaded{)s livros de leitnra, e vnlgarisar 
a historia do Salvador.do Mundo, os seus milagr~s, a sua 
doutrina, e os melhores preceitos de economia e ordem, 
taes são, os fins que temos em vista com a publicação do 
LIVRO DO POVO, e para alcançar tão grandioso resultado 
puzemos em pratica a pu,blicidadebaratissima. 

Adoptado para o 'uso de leitura das escolas primarias de 
algumas provincias, recebido e animado benevolamente 
pelo publico e pela imprensa, o LIVRO DO POVO teve em 
menos de dous annos duas edições, representando ambas 
o numero de 10:000 exemplares, phenomeno raro nos an
naes da typographia brazileira. Alem de tão benignos es
timulos,tivemos outros testemunhos de louvor e anima
ção, que excederam a Dossa esperança, e por isso damos 
á estampa a honrosa carta, que nos dirigiu o Exm. Snr. 
D. Luiz, Bispo do Maranhão, e a 'approvação ca.nonica 9,0 



Exm. Snr. D. ManoeI, Arcebispo da.Bahia. Documentos 
de tal ordem'são de valor- iRestimavel, e fazem.vir à'me
moria,e incitam a repetir o que ,acerca do ensino popular 
já disse 'o venerando D~ Fr. Caetano Bra.ndão, Arcebispo 
de.Bra:ga, Prelado··tambem insigne em lettras e virtudes, 
nas· seguintes e memoraveis paIayras; E grande' loucura 
esperar que venha a ser rnelhO?· a geração r1.6t~t'l'a,.se lhe 
1ulo {ornece'l'mOs ·outros 'reOllírsos que não teve anoes a. . 

Concorrendo para o bem do nosso paiz, despertando 
peIa summa barateza, em todas as classes da sociedade: a 
noticia dE! um livl'O, que pD.ra a inteligencia e o coração do 
homem deve 'ser tão necessario, como o pão para o corpo, 
temos .féque a recompensa dos nossos esforços havemos 
de t~-la n'esta, ou n'outra vida, todas as vezes que,· por 
via ·de·;sua leitura, a mulher seja carinhosa' mm, ou filha 
obediente, ou. fiel esposa, e o homem ame a Deus sobre 
todas as cousas, e ao prorimo como a si mesmo. 

Maranhão-1864. 

A. }IARQuES RODRIGUES. 



Invocação a Deus antes de começar o estudo. 

Tu, eujo amor em canticos 
Celebram sem cessar, 
O mundo dos espiritos, 
O Céu, a terra, o mar; 

SENHOR, acolhe as suppIicas 
De pobres filhos teusl 
mustra-nos 1 melhora-nos 1 
Ampara-nos, ó DEt's t 

« A LUZ, disseste, FAÇA-SE» 

E a noite em luz se fez: 
Dissipe igual prodígio 
A sombra, em que nos vês 1 

Nas trevas da ignorancia 
Não medra o santo amor 
lllustra-nos, amemo-nos f 
SEl\lIOR f S&'iHOB! S&'iHOR t 

ANTONIO FELICIANO DE CASTILHO. 



11ID1l DE N. S. JESUS CHRISTO, 

A ANN'ONCL\çÀO. 

CA.PX')(,l(J)(.,O x. 
Nascimento de nosso Divino Salvador.-Sua infando. 

e vida occulta até seu ministerio publico. 

Conceição de S. João Baptistl1. 

No tempo de Herodes, rei da Jndéa, havia um sa
cerdote por nome Zacharias, casado com Izabel, mu
lher esteril. Ambos seguiam á risca os mandamentos 



12 

e os preceit{)s de ]}eus;, mas· não tiBham filhos, e se 
achavam em idade avançada. Um dia exercendo Za
charias'o cargo do sacerdocio, entrou no templo do 
Senhor a: o.1féJeu. 0;' ~"e appareceu-lhe uni 
anjo, peste em. pê' da parte direita do altar _ Zacharias 
ficou too'Ü' turba.tio" 6t. foi ,~de o temor que o assaI ... 
tou; mas o aDiI!> lhe disse: II rr.a0 temas, Zacharias, 
porque foi Otl"l:ida a ma oração,. e Izabel tua mulher 
terá um iliho q'ilese chamará JOão, o qual COfi"er
terá mwtosdQs filhos dE" Israel, preparará um povo 
perfeito. e seri grande diànte do Senhor. » Zacharias 
mostrou ~ acreditar em taes promessas, .-e o anj o 
lhe disse:' ((Sabtl~ Zacharias, que sou o anjo Gabriel, 
que assiste mante de Deus, e que fui enviado para 
te falar, e. te dar esta boa nova; mas,. desde agora, 
ficaràs mud(), e' não poderás falar até o dia em que 
estas COllSas succedam, visto que não déstes cre
dito ás minhas palavras.]) Immedia~e Zacha
ria~ perdeu a fa:I.a, e o povo,' que só };lQ2j acenos o 
podia comprehender, colheu de soo; sil~ que ti
vera visão. C.umpriu-se Q que, De1íllS mand:&ra annun
ciar pelo anjo Gabriel. porque b:a:hel QtllDcebeu, e 
louvou a Deus por te-k:l de.sca,,~til!iliS:lIerilidade, 
e concedido um filho, espel'aJl~a. d~ ~$ maravi
lhas. 

Annunciação de María Santíss'ma-Encarnação do Filho do Deus. 

Estando Izabel no sexto mez· de:. sua gra~d~zy foi 
enviadb por Deus ° mesmo anjo G'abriel' a I1ma vir
gem chamada Maria; qQe IDQIia;V<l, na cidade de Na
zaretb, eIÍl Galiléa, e que era casada com José, om
eial de cal'pinteiro, santo' varãQj que: Yi~Ía em santa 
castidade: com SUa esposa. A.pparecmdo pois. (D) an;j~ 
na presença de Muria,. diss.e;.lhe:· «:Deus te .salv.0', 
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cll-eia d,e,. graça-: O Senho~ é, com'igo : beata- és tu en
tre as mulheres.:& Ouvindo as palavras. do celeste:l~l~lk 
sageir6, 'orl>~-se. a vil;gem, e Qi,sCOf.ia pensativa, 
aiQ sab.eaoo e que,.signmea,va ta1- sandaçãQ; mas o 
anJo. ~ disse. G.l'jã(} tetQ'a5~ Maria>,: pois, aebas:le. gr~ 
{la di~nte., ~i Del1~ la cOllf;~berás~ e. d~ ii 1~- wa fi
lh~,- que.será chamado Jesus, o qWll s01'àgr$lde,re,. 
mirá o seu povo, . e reinarà eter~nte, poa;' ser 0 
lllho· do AItissiIoo:.-Como se fará iSsO'.. Jiespondeu 
Maria; se não conheço vaF,ão?-O Espirito· Sant&, lhe 
l"e.pliCOO Glanio, des~rá sobre ti" ea, virtude: do·Al
tissimo te cubi'irá· .de sua sorabr.a,. e por isro mesJin$ 
-0\ froet€} santo, q1Je hade nascer cJe ti~ será chamado 
Filho. de Deus: Ahi tens tu a: Izabel tua paren.ta, que 
até concebeu um filho na- sua velhice, porque a Deus 
nada é impossivelr.~Então, disse .Mafia, _ aÍ$" aqui a 
escrava do Senhor, e faça-se em mim; seg.tm;(/.o- a tua 
.palavra. li- Ditas estas palavras, o anjo desap:pareceu. 

Visitação . .da. Sellhora a SaDta -lzabeL-Nascimonto de s- João Baptista. 

Dias depois· a' Senhora foi visitar. sua prima, Izabel, 
que morava n'u,ma cjdade de Judá. Enfiiarut-Q'-Th,e em 
casa a: saudolil" e· ~e1. ouvindo-lhe a voz ... sentiu no 
ventre seu 1ilÍ1o' saltar de prazer" e inspirada pelo 
Espirito Santo: bradou em alta v:oz :.« !I'eata; {{s tu 
.e~tre as ml$.eres, e beato ~.O frtlcto do teu ~otre. 
D'oooe mereci- eQ que; a Mãi do Senhor me viesse 
,1s1m ? D Então! contou á Virgem Santissima como 
ex:u1tá-ra o menina; em suas eIttra.n1aas, accresGentan~ 
do :: « Bemaventuradafoste em cr.er .. porque se hão 
de cumprir as cousas, que da parte. do, Senhor te 
foram anntU'lciadas •.. D Estes louvol'es nãt> ensobe:rbe:
ceram o anima de Maria, porq:oe attribuia a. DetlS,: a 
gloria de tonas as graçasqlie lhe foram' conced.idaS~ 
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a, confessando a sua humildade, entoou este sublime 
cantico: 

o: Minha alina en,grandece e glorifica ao Senhor. 
o: E o meu espirito se transporta em santa alegria 

ao considerar a bondade de Deus meu Salvador. 
c;P6I'que poz os olhos em sua hUID11de escrava, e 

por isso d'hoje em.diante me chamarão. bemáventu
rada todas .. as· ·gerações. 

cr. GraIidesmaravilhas obrou comigo o Omnipoten
te, 'cUjo nome é ·infinitamente santo. 

crE a 's~ inisericordia se estende de geração a ge
ração sobre todos oS que o temem. 

o: . Assim' ostenta' quando quer o poder infinito de 
StlU braço, e diSSipa os que no fundo do seu coração 
formam . altivos pensamentos. 

a Derriba os poderosos do seu assento, e exalta 
aos humildes. 

a Enche de bens os que são pobres, e recluz áiIl
digencia os que são ricos. 

CI Decretou exaltar a Israel seu povo, lembrado de 
sua rilisericordia . 
. . ti Pára cumprir a l)romessa que fez a nossos pais, 

a Abrahão, e to(l.os os seus déscendentes. Íl 

.' Deteve-se a Virgem Santíssima com sua' prima, Iza
bé1.perto de trez mezes, e pouco depois teve Izabel 
aS dores de parto, e' nasceu o grande Baptista. Vie
ram os parentes e visinhos: régosijarem-se com Iza
bélpelo nascimento de seu filho, e no oita\io dia, em 
que 'sede"i'a circumcidar o menino, quizeram tOdos 
que.se lhe pozesseo nome de seu pai ZachariaS: 
Mas $anta Izabel oppmiha:..se, e 'desejava que fósse 
chamado João, que era o nome dado por Deus, se
gundo lhe tinha annunciado o anjo. Responderam 
que em sua família não havia uma' só pesso~ que ti
vesse tido tal nome, e perglmtâram por acenos ao 
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pai do menino, como queria que se chamasse. Não 
podendo falar, Zacharias pediu uma taboinha, e nella 
escreveu: « João é o seu nome.]) Immediatamente 
recuperou a fala perdida, e a estreou entoando ao 
Senhor um cantico profetico. 

Ficaram tomados de espanto. quantos presenciaram 
taes maravilhas, cuja fama correu logó . pelas. monta
nhas da Judéa. Crescendo, e fortificando-se em espi
rito, foi S. João Baptista morar nQs des(3rtos até o 
dia que havia de apparecer ao povo de Israel, e pré
gar-lbe a penitencia, e annunCiar-lhe a vinda do Mes
sias, isto é de Christo, o Salvador do mundo. 

NasCÍlileuto de lesus Chri.sto-Adoração áos pastores. 

Tendq voltado Nossa Senhora para a sua casa de 
Nazareth, meditava em silencio o mysterio que .nella 
Deus obrara. Porem a sua gravidez se descubriuaos 
olhos de S. José, o qual, como era justo, e não que
fia infama-la, resolveu deixa-la secretamente... e an
dando com istO DO pensamento, eis qUe lhe appare
ceu· em sonhos. um anj o, dizendo:. II: José; filho de 
David, não temas receber a Maria tua· mulher, por
que o que nella se gerou é obr;ldo Espirito Santo. » 
S. José obedeceu humildemente, ficando com Maria, e 
com eIla: viveu em perfeita virgindade. Assim cum
priu-se o que fidou o Senhor pela bocado profeta 
Isaias : Uma virgem conceberá e terá um filho: e ap~ 
pellida-Io-hão pelo nome de' Emmanuel, que quer 
dizer: Deus comnosco. '. 
. . Correndo o tempo da gra'ádez da Virgem Maria, 

.foi 'publicada uma lei de Augusto Cezar, ordenando 
que se descrevesse o mundo, que era o seu imperio, 
matriculando-se cada chefe de família na terra, onde 
tinha o seu solar. Por eSte motivo foi S. José com 
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SUll-'-esp()8a'~tidá:{Je:;~ BeTéfti,. plln, aH·lm~··o 
~tf:n@Úi.&:'·~hY'~; êrli' da rariíillã dé;D'aVid, 'ijiie 
~'~dó':n:f mea·êidliil.e,. Na yiageIii,~:.têtidów 
SlJ: OO:iiipl~tadd· ôs'l1âvé m~íes~á 'S~tihora:OOO: ~i,:~ 
seu filho primogenito JestIs'{}hrlstó nê ,rupenih1i·ê:e 
úDm :éstalageín; p~senv.á4tfabS: ,~,~~:~vt~ 'iítô-}la
ver: ,tJulre", Mm~~"J1Ol' :ser: :nttl'fie,roso.{) ~né1IfsQ 
d"I;,''irt!.D oíb, .. ",l3ltiá.-alista't-S'Ef'6 :ettVeivêiide -se:ê .e-n:.:... . ~ "1 .... v .~tl! , , .-;.__ J1l1lU 
ém::;ma'ii~á~jiif,t:écliOOfi:,il.d prét~ie~ 
···Atgu~pa~têFM;,~ ~ardaVá1hpelano~e ossens 
rél'láhliàs:' 'p' anã d'hrliielle sitió "vit.~ ~eréados t1~ ;. . "';1.':'- ' , , " ~ 

gl'ande·êsplendbr, :e:bumarD.·.Ii voz>de úlil ADjo di
zer-Ihes: « Não temais por.q:ue vos· trago' uma feliz 
nova, qJle. .,~e:fá·t9do o ;povo. de.grande. alegria. 
Na ci4ade de navid nasceu .hoje o Salvador do MUll
d1)j Cllristo : senhOt, ,:e:'êiS"aqw. ·6 Bignàl,· -qti~ ,vo .. lo 
fâm conhecer:, AGhài'éis tIIfimemoo'-éliVb1to~inpati:
Ii$ ,eJlõ'sto é~ :utit~ 'filaa~títIL ':»' .&Ilbitam'élite 
awãrge~~' um~mmti~oo .'nâiáBI'(lsa·1ie 'áDjO~ ~'11$ 
Imt"':wafiH:'l)él1S;-'~ tl~i'LIDi':· .( Gl(;j~;a- J}e\lS no mais 
aM -dos GéuS',epaEiná·têm àosMflíélls1ie ',Ma ,ven.
t~lIe·.» 'iledra'f.al!l~áe~os·.aiijos'; ;~bsp.astOréS·pârt:irám 
parca Bélem;· :oni<ie ~~êharáiIi ao ménittlJ, retlitiadÕ' no 
pr_pi~,M:tn:o,~ lIiljó ,Ilffis ti~ilAIifui :e;iIepois·de 
d·álorát-eírtil:éVótattiente: se tatnar,àm 'asetts teba
~, glorificando 'e.iodi~~d:ó.:áneáS . 
.. Chegando Ó oitatú di~;em qti~ seliaviadeeireum
cidâr~o·menino; f.()Flh~ postoénOHlé dê Jesus,tOmo' 
d:àlBjo linDa ptoi1üticiádo. 

Adoração dos Magos . 

. ~vam ainda em Balem S. José e a Virgem Ma
m, quando chegaram a Jerusalém os reis magos Mel
chior, Gaspar, e Ba1tnazar que vinham do Oriente, 
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ediriam-! II Onde es'tá: oTei dos -1üdeus glIe· é ll" 
âdo? Vimos no põéntê à:su~ e'StI1ei'a: eattâ~ 
fomas por elIa gmáclos,e· queremos adora-lo. ]) () ~'rel 
Heródes, ouvindo isto, ficou turbado, assim como 

o MElNINO ;J'ESt1S I:'OS DOtlTOBES. 

toda a soà Côrte, e cOllvocandq os Príncipes dos sa
cerdotes, e os Escribas do povo, consultou onde ha
\1a de nascer oChristo. « Em Belem de Judá, res., 
ponderam elles, porque assim está escrito pelo pro
fétaMícheas : Nem ta, Balem, és a menor entre as 
cidades principaés de Judá, porque de ti hade sair o· 
capitão:. que mandará o meu povo de Israel. » 
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Mandou H~rodes vir secretamente os Magos· para 
1h~s:p~rguntaren:(que t~~pó t~nham visto a !:ls~reIa, 
e os mandou- a Belem,: dIZendo-lhes: «. Ide, e mfor
máj.:.vos biro . que Menino é· es~é,. ~ depois. que o h0tl-
verdes achado, vinde-mo dizer, para eu ir tambem 
adora-lo~»Pozeram-se~"og.Magosa caminho,"il logo a 
estrela ,que tinham visto no Oriente, lhes appareceu, 
indo adiante"delles,áté.que parou sobre o sitio em 
que esta:'V.a"úMeninô·Jestis. Entraram no presepio, 
encontraram o Menino com sua Mãi, e, prostrando~se 
o adoral'Mn, e, abrindo c s seus cofres, lhe otrerece
ram por presente ouro, incenso, e myrrha. Tribu
tadas suas vassalagens, voltaram a suas terras por 
outro eaminllo, sem passar por Jerusalem, por que 
foram a\1sados em sonhos que não voltassem a He
rodes 

Presentação de Jesus Christo DO Templo. 

Sendo.passa.dosquarenta dias depoisdon~cimen
to de Jesps Cbdst~, "levaram·no :;éuspaisao templo 
para o pr~sentarein· ii. Deus, como or-d~na:va. a lei de 
Hoysés, eoffereceram em sa~rificio um par de rolas, 
que era o' que a lei prescrevia aos pobres, "isto que 
os ricos'otrerecíam" um c6rdeiro embolocausto. 

Viyia náqUf3lIe tempo em Jerusalem uni idoso sa
rerdote chamãdo Simeão, ~rão jJisto e· temente a 
Deus, a quem "fora revelado" que não morreria sem 
ver o Cbristo no Senhor. E por 'um movimento do 
ESpirito SantoveiueUe ao templo quando a sagrada 
Familia ali estê!,va;e possuído de santa inspiração, 
tomou o Menino Jesus em seus braços e bemdisse ao 
Senhor, dizendo: 

« Agora, Senhor, já morrel'ejem paz, segundo a 
promessa que me fizestes;. porque meus olhos viram 
o Salvador quedais ao mundo. Determinastes que 
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se manifeste à vista de todos os povos como objecto 
de seu respeito e amor. ElIe será a luz das nações. 
e a gloria d'Israel seu povo. » 

Estavam em profunda admiração Maria e José pelo 
que viam e ouviam, quando. voltado para elles, os 
abençoôu Simeão, e disse a Maria que aquelle meni
no era destinado para ruina e resurreição de muitos 
em Israel, que seria a1\'o de contradicção aos homens; 
e que estas contradicções, que patenteariam os pen
samentos e intimas disposições de muita gente, se
riam para elia uma espada de dôr, que lhe traspas
saria a alma. 

Chegou ao mesmo tempo uma vi uva por nome 
Anna,. que. tinha oitenta annos, e era dotada de pro
fecia, e que, servindo a Deus com rogos e jejuns 
assistia incessantemente no templo. Apenas via o Me
nino Jesus, o conheceu pela mesma luz qUe o dera a 
conhecer a Simeão, e louvou a Deus da graça que 
ao· mundo -fazia de lhe dar' U!ll Salvador. 

Fugida para o· Egypto.-Matança dos Innocentes.-O mCllino Jesm entre 
os doutores. 

José e Maria voltaram de Jerusalem para sua casa, 
e aliappareceu um anjo em sonhos a José, e lhe dis
se: « Levanta-te, e toma o Menino, e sua Mãi, e fo
ge para o Egypto. Fica-te lá, até que eu te avise, por
que Herodes tem. de buscar o Menino para o matar.» 

José levantando-se, tornou de noite o Menino e sua 
Mãi, e retirou-se para o Egypto. Vendo então Hero
des que não· voltavam os Magos, e tendo sido por eBes 
iUudido, visto que haviam tomado outro cáminho, fi
cou muito irado, e mandou matar todos os meninos 
de Balem, e seus contornos, que tiressem dous an
nos, e dabi para baixo. Julgando assim abranger, em 
tão cruel mortandacle, o Menino Jesus, poz Herodes 
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por obra o seu. barbaJ.'o designio. ·e m,atando os m~,. 
niilos a eS!no, até as· ç!:eancinllas,. que estavam ao: CD~ 
lo das mãis consternadas' e atlictas". fez que se· cum
prisse Qquefôra anmmciado. pelo pr<lfeta. Jeremias: 
« Em: Ramã. se OQVlg um clamo,;, um,- càorg.,. e, tlBl 
grande lameRt:o.: v~ li" ser: aaqu~l clwranOO,:a.s~t1,S 
filbos, SB.rn a4mi'tir:çoD.Solação.~1afaJ.ta ·de.Ues.. ~ 

.. Dizem qu.e~ ~gJ:. ~; viverâ-. n.o. Egarp~sete 
;mnos, ~-sen.dQ,·;~*,He~a~e~ ap~~ceu 0,. êÜli~:otr. 
tra vez. em. ~asl a;.kl$6, dlZen~Q.:.( ~v~t;w;é, e 
toma oM;eiúRíl, e:v.ai Qa~à a ~rrà. 4eJisr,ae4, I!o~<F,Ie 
são mortos os que bU:scavam a Menino)-pafa-.a.~r.» 
Obedeceu J.QSé,- e.-.IDi p.3lI'& 3: ten-a d.el Is~àeL·; ~rém 
ouv.iiido qQ.e:!r~he1a1\. tubo ·de UerodeSj, remava na 
Judéa. teméu iI; para.lá.,.e, a,isade em sonbos;.retir 
rOll-se para a .Ga~éa, e fui.. ~far Fla.e~ de·Na,. 
zareth, cumPL'll11d.().-,se deste, mndQ a llliofeGLa,.. que di
zia que ~ s,eL'Ni! cl1&mrlWt1 Naza,ueQQ:, 

Entretanto. cr~ ,leStlS" ase fartitieava. e'll sabe,. 
daria, e graça diante de De..1J.S e doshoinens~ Todos 
os ann"os. iam: seus J)a.ÍS. a i lenISaJ,-em;.Ilúl ,óie.-solernne 
da Pascoa, e Jesus os acompanhava. Qaàndo teve do
ze annos, indo· com elI.~s~,. s~mildQ· (j)GQs.~me, ficou 
em lerusa1eln;. passada. a. fes~ .st}~: ~ seus pais 
dessem:pe1a, fa.l~ ~~m4o, qp.e,y,ikia.~:~s da comÍ
tiva.. AWal'am. c31;Q!lJ.lb.Q 00. UJn.. di~ -e;, como o não 
achassem entre. os ,pal!-ootes. ~ eoobeetdos, voltarêml a 
Jer~em .enl· sua. busca" . e tres. dias depois: o· aeha
ramno Templo~assentado no meio dosdOlatores; 
ouvindo~os, e: fazendo-lhes· perguntas, ficando to.do"s 
os que o ou-mam pasmados da sua inteJigencia, 'e das 
suas respostas J 

Marja e seu Esp0S0, @3nd'Ü o v.iram, se· admira:
ram,. e Jesusvoltou.oom seus pais para Nazareth; 
vivendo 'com elles obediente, e submisso. 
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C.&X-X:X"V'X .. O ~,. 

Pregaçiio e baptismo deS, João.-Jesus dispõe-se para. 
o seu ministerio publico, 

s.. JoSo collleçaa prepw:ar os hornell$ paro recehercm digromenl.e. 
o Salvador. 

Correndo o,anno- decimo' quinto ~ império ·de 'fi
belio;. senda. Poncio, Pilatos go:vernaoor da ludêa:, e 
Her:o.des tetr.arca da Galiléa, no pontifieado de ABnás 
eCaif'às, João;. ·filho de Zachari<as, vIvia no deserto vi
da austera epemtEl$J.tej e veiu corrend€); as terras que 
lava El' Jorelão:,. e aJd pregava o baptismo da ptnitencià. 
. Abriu o Santo Precursor a sua missão com estas 

palavras:: «Fazei p.enitencia, que é cb.egado. o: reino 
da·Deas~» Pm,'a dar mais author1tJa.dea suas VO!1:es~ 
prégava a. pemtencia' com· o' exemplor e, vestido: de 
peles. c1e camelQ; ~ com- as cordas, em lugar de ciE.to; 
e ciliciD. á: raÍll da carnes eomendo gafanhotos e mel 
sylvestre,. moranoo n'uma cova, as suaspala;vras e ex.
emplo prégavam a mod.estia, os despegos e retiro do 
mundo,. e· eondeImla:vam a soberba, a vaidade, e 00;'" 
daS' as roins paix.ões: O s-e'lil saquito era· g;rande, e to~ 
da J.erusalem, e toda a ter.r.a: de. Jud':éao ia. bnsoo.r para 
confessar-lhe seus pecados, e receber delle o baptis
mo nas agnas do J.ordão. 

Os Saduceus, que não acreditavam na irrimortalida
de da alma, e os Phariseas,. que muito blilzQoo:vam 
~clarQ conhecunel1to e pontual' observancia. da lei$ e 
que eram soberbos hypocritas, enctlbertos com a man
to de: virtude e..'i.terna.· vinham talllbtlm recel;)er. ID ];)ap.
tismfe.' A 'estas pessoas falo.tl S. João deste: mo~: 
«ltaça de v,iberas, quem' vos ad\<ertiu que fugísseis 
dain~. <lU8yosestã. ameaça:c!a?' Fazei: fil1CtOS d.ignos 
de:.penitencia.e não V0S cuntenteis de dizer GJue: tem;.. 
das Abrahão por vosso pai. porque vos deel:aro ~e 
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poderoso é Deus para tirar das pedras filhos deAbra· 
hão. O machado já está posto á raiz das arvores, e 
toda a arvore, que não dá bom fructo, será cortada, 
e lançada no fogo. » 

Os Publicanos, ou arrecadadores de tributo, e I) 
povo perguntavam a João: a Que havemos de fazer 'I 
-Quem tem duas tnDicas, dê uma ao que a não tem, 
respondeu Joio, e quem tem de comer, faça o mes. 
mo. » Da mesma sorte perguntaram-lhe tambem os 
soldados: a E nós outros o que faremos 'l~Nã'O tra· 
teis mal, nem opprimais com calumnias pessoa ai ... 
guma, respondeu João, e·dai·yos por contentes com 
o vosso soldo. II 

Tão acertadas respostas, e uma vida tão penitente 
e pura, fizeram que o povo entendesse, e todos assen
tassem nos seus corações, que talvez João seria o 
Christo .. Querendo arredar uma tal idéa, João lhes 
dizia.: ([ Na verdade vos baptizo em agua; mas virá 
outro que vos baptizará em virtude do Espirito San,. 
to. É mais poaeroso !lo que eu, e não serei digno de 
lhe desatar a correiadassandalhas. Na mão trará G 
crivo; alimpará perfeitamente a eira, mett.erá o trigo 
no, celeil'o, e queimará a palha emfogo inextinguível.» 

Hamildadc de lesus.-Tenta~o do demollio. 

Quando toda a Judéa ia ao Jordão para receber o 
baptismo.de S. João, Jesus-Christo, que tinha então 
trinta annos de idade e passava por moo de José, 
saiu da Galiléa, onde esperára em· silencio o tempo 
do minis.terio para que viera ao mundo, e veiu ás 
margens do Jordão receber com os demais o baptis
mo do seu Precursor. NãopodiasoffI'erJoão tão pro
fundo abatimento, e recusava-se dizendo: ([ A mim 
cumpria, Senhor, ser por vós baptisado.. e vós vin-
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des a mim? » Jesus o atalhou com estas palavras:; 
c Deixa-me por ora, e assim tu e eu Gumpriremos 
toda a justiça. :D Cedeu João e lJaptisou a Christo, 
que, apenas baptisado, saiu do rio, e se poz em ora
ção. Nesse momento abriram-se os céus, e o Espiri
to Santo, em forma de pomba r desceu e pousou so
bre Jesus, e ouviu-se das nuvens uma voz que dizia: 
«Este é ° filho meu muito amado, no qual tenho 
posto toda a minha complacencia. :D 

Logo deixou o SalvadO!' as margens do Jordão, e, 
cheio do Espirito Santo, passou quarenta dias e qua
renta noutes no deserto sem comer nem beber. De
pois de tão longo jejum, permittiu o Espirito Santo 
que.lesussentisse fome, e que o demonio tÍ\'esse por 
êsse modo occasião de. o tentar. Chegou-se pois o 
demonio a Jesus, e disse-lhe: «Tens fome, e se és o 
Filho de Deus, dizei a estas pedras que se couver
tamem pão.-Nein só o homem vive de pão, res
pondeu Jesus, mas de toda a palavra, que sái da 
boca de Deus. :D Então o demonio tornou a Jesus, 
le~ou~o.a Jerusalem, pô-lo .sobre o pinaculodo Tem.~ 
plo,.-e disse-lhe: .«S8 és o Filho de Deus, lança-te d'a
quiabáixo, . porque está escrito que Deus mandou 
aos seus Anjos que tivessem cuidado de ti, e que te 
guardassém, e que te sustiyessem em seus braços, 
para não magoares talvez o teu pé em alguma pedra.» 
A esta citaç.ãoda Escritura Jesus respondeu com ou
tra:. ( Ditoestà: Não tentarás ao Senhor teu Del1s.:D 

Não quiz o demonio desistir da em preza, e trans
portou Jesus a um alto monte, e lhe mostrou em um 
momento de tempo todas as nações do mundo, .e fal
samente lhe disse: « Dar-te-hei'todo .este poder, e a 
gloria dessas nações, porque ellas me foram dadas, e 
eu as dOlI a quem bem ·me parece. Tudo isto te da
rei, se mê adorares prostrado na minha pre.sença. » 
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A uma tal proposta Jesus respondeu com ar sobe
rano e divino: C[ Retira-te, Satanaz, porque está es
crito : Ao Senhor teu Deus adorarãs, e só a elie ser. 
virás. )) Vendo frustrad~s todos seus enganos, reti
rou-se o demonio, e os Anjos serviram Jesus com 
comida e refeição corporaL 

Joio Baptist&declar& tJUe &le <1110 é, Chriato.,-comepam· a virdiscipulosa 
Jesus.-llodas da Caná. 

Em quanto Jesus estava no deserto, não se caD
caVá S. João ,Baptista ,defalár ·hell~·a:se.us ou.vintes, 
repetindo altamente o que jahavia dito:: C[ () que·de
pois ~a de ~r' m~ foi :preferidG," ]>orque~xi:stia ~tes 
ile mIm.' DepOIs accresC8ntava: «A leI' nos fOi :da
da por Moysés, 'e a .gràÇa:e a verdade foi trazida an 
mundo por JeSus Christo. » 

Passada a quarentena,:8 v·encidas as ,tentacÕes, 
Jesus Cbtisto saiu,do deserto, ,e voltóuaos'sitios, on .. 
de·S. João andavap~égando; Na dia seguinte .viu·S. 
João' a Jesus, e ':não:quizperd:era oecaBião;de I{) dar 
atonhecer ·aos que ali' estayam, "e 'disse::':« Eis aqui 
(} Cordeiro de DeÚS', que tira e apaga oS: pecados ~. 
mundo. Este e o ~esmode .quem eu disse: Depois 
cm mim vem 111~ . homem, que' me f~i 'pref~rido, por 
qGe erâantesde ;mim~ EIl não o' conhecia, mas tO 
quê me euvioubaptisare~ agua :mediS$e·:· Aquelle, 
sObre que tU vires descer e pousar o Espirito ,'Santo, 
em .forma de pomba, esse é o qUe baptisa D,O Espi
rito S'anto;Eu, 'vi o Espirito~ que descia do céu, em 
formada pomba~ ,é repousou sobre, elIe, e por isso 
dou testemunho que elle é o Filho de Deus .. Jj 

Nó dia segUinte, duas horas antes do pôr .do.sal, 
tCrDOU J&SUS Christo a passar por aqueHe sitio, e 
João, que ali estava e~ 4,ous de seus disciPlllos, ape
nas o viu, exclamou. « Eis o Cordeiro de Deus. » O 
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que ouvindo os dons discip~los. seguiram a Je~us, 
que, voltando-se para e11es, dIsse: « Quem bUScaIS ?» 
E alles lhe perguntaram: «Mestre, onde assistis ?
Vinde, e vêde, lhes respondeu ° Senhor. J) Foram 
ver a sua morada e com e1le ficaram aqueUe dia. 

o BAPTISMO. 

André, que er.a um dos discipulos, tinha um 'irmão 
por nome Simão, a quem disse: II. Achamos o Mes
tre.» Veiu Simão á.presença de Jesus, ·que olhando 
gara elle disse: « Tll és Simão, filho de João, que te 
chamarás Pedro. » 

Querendo Jesus ir' para Galilea, no dia seguinte, 
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encontrou-se com Philipe, ,que: era de Betbsaida, e 
disse-lhe.; a Segue-me; "Philipe encontrou a Natha
niel, e lhe deu a. sab~r . que descubrira o M'6ssias 
prométtido na Lei, que' era,Jesus de NazaFeth: « Por 
ventura, lhe tornou Nathaniel, pode vir de Nazaráli 
cousa boa? J l\fas nem por isso deixou de seguir a 
Philipe, que o levou a Jesus, o qflal apenas o viu, 
lhe disse; a Verdadeiro" Israelita é este, em quem 
engano não ha.D.· Attonito' Nathaniel, lhe p:erguntou 
d'onde o conhecia, elesusrespondeu :.' «'Vi~te quan
do estavasdebah;O' da· figueira, . antes' que <Pb ilipe te 
ébamasse.~Mestre;:disse então Nathaniel; vós soiS ~ 
Filho de Deus, sois o reCd'lsfªeL» Depóis Jesus 
Christo lhe falou assitn;.« r}l:..:erês·porque·eU te disse 
que te vira debaixo dâfigueira, porem hàs de vei' 
cousas maiores queestas.Ern yerdade, e mui ver;. 
dade te digo, que d'ora ·emdiante·verás o céu aberto, 
e os anjos de Deus subire descer sobre o. ;Filho do 
Homem.» 

T1'es 9iaS depoIs. achou-se Jesus n~omas'bQdas; qUe 
se faziam em CaIlá de. Galiléa, ·'eacbava..,se lá a Vir,. 
gem j\·faria,e osdiscip-ulos-"de Jesus, que tambemti
nham sido convidados, O' vinho comecava a; faltar, 'e 
Maria disse a Jesus: «ElIes não. tem "fIiho . ......;...Mulher; 
qúe vaLa mim,e.a ti Ilisso? re!?pondeu Je$us.Ain~ 
da não é ,chegada a rilinhãhora.» Não se molestou a 
Senhora,com ~sta resposta, e, pelo contrârio, disse 
aos que serviam á mesa, que fizessem o que Jesus 
mandasse. 

Ha"ia na sala seis grandes talhas de pedra, que 
serviam para as purificações, que ~ntre os '.Judeus 
eram de uso frequente. Cada uma levaya. dOus,. ou 
t1'es almudes, e Jesus mandou que as enchessem de 
agua, e ficaram cheias ate cima.. Então disse::te:iUs 
aos serventes da mesa: « Tirai agora, e levai ao mOr-
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domo.·» Provou o mordomo, e como achasse que era 
vínha excelente, disse ao noivo: li: Todo o homem 
paemprimeiro o bom vinho na mesa, e quando já os 
conVidados tem bebido bem, então lhe apresenta o 
iírl'erior. Tu ao contrario tiveste o bom vinho guar
dado até agora. » 

Jesus lança ,do templo os voudUh!!os.--Prediz sua rosulTcipão.-Dáo Baptista 
DOVO testcmwiho de lesaS, e ó preso. 

De Canã partiu Jesus com seus discipulos, e pa
rentes para Cafarnaum, mas pouco ali se demorou, 
porque foi celebrar a Pascoa em Jerusalem. Lá en
controu Jesus no templo muit.os mercadores, que 
vendiam bois, ovelhas. e pombas,e tambem viu os 
cambistas sentados a suas mezas, que por dinheiro 
grosso de ouro, e prata, davam trocos miudos aos 
fieis, que de todas as partes ,~nham fazer as ofIertas 
por devoção. Indignou-se Jesus, e tendo feito de cor
das um azorrague, lançou fora a todos do templo, 
assim como as ovelhas e os bois, e derribou as me
sas dos cambistas, lançou por terra o dinheiro, e 
disse para os que vendiam as pombas: «Tirai da
qui tudo isto, e não façais da casa de meu pai casa 
de negocio.» Agastaram-se os Judeus, e lhe disse
ram; " Que milagre nos fazes tu, para mostrares 
que tens authoridade para ·fazeres estas cousas?
Desfazei este templo, respondeu Jesus, e eu o le
vantarei em tres dias.-Na edificação deste templo, 
replicaram os Judeus, gastaram-se quarenta e seis 
annos, e tu hasde levanta-lo em tres dias? II Mas 
Jesus Christo não falava do templo, donde espancá
ra os vendedores, porém do seu corpo, terdadeiro 
templo de Deus, que pela morte seria destruido e 
resurgiria no terceiro dia. 

Fez Jesus muitos milagres em Jerusalem na festa 
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daPa~oa,:e 'depois .foiCêmMUS ,discip1l1os parn :as 
terras de ,.JuEléà, . e ilÍ ;baptisan~ ·T.ambein ;S.· Jôão 
oont1i:twlva a llaptisarnas margas do· Jordão, 'e ti;
veram. ,seus discípulos cel'tadisputa!tom.os· Inãens 
áoercaoo baptismo, p:r.eler:indo umD de J.oão~ -e';o~ 
tros o de Christo. Os discípulos então disser.am·;a 
João: II Mestre, o que..astava comtigoda banda da 
além do J'Or-dã~J ~e quero ,tu déstes testem'QnhO,ei~f} 
ahi esta baptisando·,· e todos o procuram. » E S. João 
1008 respondeu. 1« ·Vásmesmos SQístestemanhasne 
que vos disse : Euilão.sou-D!Cbristo .::mas sou en'\d* 
adiante delle. Couvem.:que ·lesus .cresça,· e qoeeu 
diminua. .JesnsCbrisoo.que !veia do 'Céu., está aGima 
de todos: faia do que 'Viu e .ouviD, e Deus, que;o 
en;iou; tudo ·pozem suas mão~ Jesus: (;bristo:e:fi;. 
lho de· Dens, e quem neUe· crê tem a lida eterna, ':e 
Iplem não crê neMe a ;perrle, ,8 ·se torna ..alvo idam 
de Deus. ,l) 

S. J~o Baptista não se 'contentou oom dar testá
munh.o de Jesus'Cbtistó ás tarhasdo Jordão, e::Wi 
à. côrte doPrincipe' dar testenumho á justi{'.a. Reina .. 
va 'em Galiléa Herodes Antipas, frlbo·do grande Hás 
rod~, sob cujo reinado nascera Jesus Christo, e CQ.. 
modésse grande escandalo por se terdespozadó, 
contra todas as- leiS,~oma :Dlulher do seu irmão, 
lançou-lhe em rosto o' santo Precursor tão :grande 
criine. Herodes não mostrou alolJ'Utp. ~rrependimento, 
e pervertido pela conhada, ·mandou lançar· einferros 
aJoãoB'aptista, e o mandára matar, se não temêrao 
povo, que o olhava como santo profeta. 

Pratica de JCS1lS Chrislo com a Samaritaoa. 

Jesus teve noticia que estava preso João Baptista, 
e retirou-se da Judéa para Galiléa, passando pela 
Samaria. 
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Era perto do meio dia quando entrou nos arrabal· 
des da cidade de Sicbar, ondê, fa:tigad-o -do caminhe. 
se assentou á borda dopoço-chamado de Jacob, r0-
deado de palmeiras, junto de uma herdade que ·tinha 
dado aquelle patriareha a.Seüfithe José. 'Não esta
vam. ali "Os' $imsdiscipulcs; que tinham ido A -cidade 
OOíD.Prar mariiin:íenlos, e n"essa occas·ião veiu unia 
mulher de SaDiaria a tiraraglla do poço. Entre Je
sus e a Samantana deu-se o dialogo seguinte: .JESUS: 
Da"'Ille de bebei'.-ASAMA~I'rANA: Como sendo tu 
jlid-eu, e nãos-eildo da-minha religião, me pedes 4e 
bêber ?-JESUS: Se tu cooheeeras o dom de Deus, e 
quem é que te pede de beber, ·tucertamente lhil pe
diras, e elle te daria'! agtIa;que dã 'Vida:-A SAMA
Rm.NA: Tu não tens, Senhor, ebm que tirar agua, e 
o poço.é fundo. -Onde tens pois essa agua que dá 
vílla '! Es acaso maior qUê nosso pai Jacob, qae foi 
quem nos deu este P'oço, onde e1Ie mesmo bebeu, e 
sens filhos, e -seus gados ?-JESUS: O que b~be desta 
agua, ficarA com sede; mas o que beber da .agua, que 
eu lhe hei de dar, nunca mais terá sede per toda a 
ettrnidade.-A Sâ~RITA.~A:Senhor, da",med'essa 
agua, para eu não "ter mais ~ed~, neinvÍ"r aqui tira~]a. 
-JESUS: Vai, chama a teu marido, e vem cã.-A SA
MARITANA: Eu não tenho .mando.-JEsUS: Dizes a 
verdade. Tens tido "Cinco má ridos ; Irias o que agora 
tens não ê teuinarido.--'-A SAiliARiTl\NA:. Bem vejo, 
Senhor, que és profeta': nossGspàis adoràram neste 
monte, e vós outros, judeus, dizeis que em Jerusalem 
é que se deve adorar.-JES"u:s·: Mulher, crê o que te 
digo: chegada eahora em que não serã nem sobre 
este monte, nem em Jerusalem, que cumprirà adorar 
a Deus. Os verdadeiros adoradores adoraram a Deus 
em espírito e verdade. Deus é espirito, e os' que o 
adoram devem' adora-lo em espirito e verdade.-A. 
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~~I!ÂN~.:.Sei,~(l:,ha.:~e.vir.Q l\f~~.sias, O .qu~tse 
cl.l3rna q ClJI',lStg. equ~.l,l().shaàe~n.s~ar; tl\dq,:ql1.~.7 
d.q,Ch.~gar.":""JESus.:.Eu sou.o Messias; que. falo com...; 
tigo;,» 
~to chegaramo~. disCipulos, .eJicaram: maravHpa

d6s· em ver a Je~us cQnversan4Q.colÁa .. mulh.er,:~â~ 
~arjtana; mas,. respeitosos, . Ilada perguntaram. W1~ 
pOrem,~.deixando o, caQ.taro, .. ~oltou á cidad~; e di,Ssê 
aos .morádáres: ·(!,Yúidever um .lioin.em,que:m.e 
disse·.tudo .. OqAé .e~tenPo:feito~ Por venturli será. o 
ÇbriS~ f l) .Eicai;ll··JeStis ã 'b9fda' do PQco,.,e os dis~
prilos. iristavam. CÓril ellá. para . que come.~~e~ li .Man .. 
jar .tenho para c,ci$er;lhediss~ Jesus, que y-ós. pl9 
connecejs. l).',Oiziain os. discipuIos uns para os bu,
tios: «' Será. casoguealgUem lhe' irouxesse de co
mer.? " Então Jeslls lhésexplicou o manjar qrie er,a; 
e disse: «A ,minha comida é fazer 'avontade . d'Á;,. 
quelleque meenvióu, para cumprira suá obra:, li 
Era esta obra a salvação dos homens; e seu sustento 
a f~. dos. queconyertia. 

No' entanto 'cbegou (mp.lher samaritana, e cOm el~ 
la muitos moradores de Siçhar,epediama Jesus quj3 
Se deh:asse ficar.êili com elles. Jesus ficou ali dous 
di~s~';e com a spa doutrina os fortificou na fé, e aui-:
lIÍ~ntOu '0 numero dos convertidos. De sorte que <li-: 
Ziam. ã múlber: «Não é jãsobre b teu diLO que:DÓS 
tremas em Jesus; massím; pOrqlle nós mesmo.so 
ouvimos, e OPor.que sabemos que na verdade é o Sal· 
vador do:Mundo~ » 

Pnp Jesus em Gaméa.-Curn·o lilho' do Regulo.-OiI moradores' de Naza· 
reth querem matar li. Jesl1s.-Voc:a~o de quatro Apostolos . 

. Jesus continuava a sua jQrnadapara a Galiléa, e 
começou a prégar e a dizer: «Fazei penitencia, por 
que está proximo o reino de Deus.» A fama dá seus 
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milagres já ° tinha precedido, e por isso todos ,lhe 
trouxeram os que se'achiivam enfermos, possúídOs 
de varios achaques edores~ 

Achava-se Jec;us em:Canã, onde convertêra a a~ 
em l'inho, e pediu~lhe o Regulo de' Cafarnaum, qtI~ 
fosse a sua casa curar a seu filho,: que estava. a 
morrer. Jesus, que conhecia os. corações, e "ia 
quão imperfeita era a fé de quem o vinha rogar, 
disse-lhe; , «Vós, se não vêdes milagres, e :prodigi,,: 
087 não crêde8.-Senhor, lhe respondeu o Regulo, 
vem antes que meu filho morra.':-':Vai, que teu ,fi"
lho vive, replicou Jesus. » O' Regulo deu credUo ao 
que lhe disse Jesus, e foi-se. Quando já ia andan
do, vieram os seus miados sair-lhe ao encontro, e 
deram-lhes novas de que seu filho vivia. Então per
gimtou-lhesa hora, em que o doente se achára me
lhor, e os criados lhe disseram. « Hontem pelas 
sete boras o deixou a febre. »Conheceu logo o 
ib~gulo ser aquélla mesma a hora, em que Jesus 
lhe dissera que seu filho vivia, e creu em Jesus. 

Depois foi Jesus a Nazareth, onde se havia cria
do, e entrou na synagoga, segundo seu costume. 
e levantem-se para ler. }i'oi-lhe dado o livro de Isa.ias; 
e abriu-o exactamente no capitul06f, e leu em VO~ 
Iilta as palavras do' profeta, que dizem assim: « O 
espirito do Senhor repousou sobre mim, e por issó 
fui consagrado pelo Senhor que me enviou a prégar 
o evangelho aos pobres, a sarar aosquebtaritad.os 
de cOração, a annunciar aos captivos a' redempção; 
e à publicar o ailDO da graça do Senhor e ,o dia do 
perdão.» ~idas estas palavras, fechou o livro, deu-o 
ao ministro, e á vista de todos, que neUe tinham 
fitos os olhos, falou assim: «Hoje se cumpriu es
ta profecia á vossa vista. » Admiravam todos a uno
ção das palavras, que saiam da sua boca, e diziam: 
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Fao é este 6) :ãIJ1ode ~q~~:t:» ~o Jesl;lS ~$. ~ 

;~p~ ~~~~J~e=~@~~~:~gi;~ 
ã6foni,e por ,t.oda:aJer'r~,;; ',haYià muitas v.inv.as e~ 
Jsrael~; eá ne~ii ,delt~s:foj ~~dado Elias, senão 
a uma v,io,va,estrarigeiraqe SidéiJ;Üa., MUito~ lepr~ 
JiaYia, em, l,sraelno -terilpo,~90:I?rOf~t~~eu., mã.â 
~Db.uni delles fo~,UQip~~ -s~~~f !l,estt~llgeiroNaman 
ilf SYtiá<»-;cq~ :~~~:e~eIhplos ,d.e:pes~~a~ ~t~a. 
nbas!, ~tC{ll~:~e~~~p'r.e_g();tl:a S!J.aJ~llS,erI?orrua:, 
l(lSUS~~~, d~,u,-ª~~teI.1der;que "I;):,se~pr.gQlho, o~ ta· 
~:tr~~=J~~~Ó~:~tr,i~~~:r~~iari1~~:d~ã1 
í;ruees~vam tia,synagQgà, 'Jév~-se, e ~nça.;. 
faina 'lesus ioradacidaje" e <i :cqiiduiiram ã,força. 
ãté'o cilÍrie '<te úm mopte~ par~ o pr~pi~em.PQ~
rem, Jesus t0rnou~cis suspensos e ílnnibv.eis:passmi 
porrneio delles ,e se' retirolJ., 
" f'oi1I!~aJ; Jesusém,Cafarna~ lugar prOxllnQ dp 
lágo dé-Genesaréth. lJtn dia~ câaiíriIÜtJ;ldo,'Jésus pe1a 
pr,u!l'dô,' lagq;, viu ~oüs innã,Os ';pescadores~ que lan
çaram"a r.e4éao:.t;llar ~ 'e" dis~-U:tes: «V~nd,e. a~ 
iQifu .. porg:iIe' VQ~ fareip~scado.res d~ homens. II, E~ 
t#.i AD,4ré.~ S~ão,'Jiu.€lpór~ algum tempo j.ão ti" 
i\lía;rh ªcg,J:q:p@I.lad{),'e:que depois voltaraIll ao sew 
ãP.Pgç·ênapi:egô~·:.Sem' zpaís,dé.tença os. p~5{iadores, Q 
Seguirain,:~~,pa~s~do~4'aIi, :vÍ-li J~u,sa Thiago e- s:e}J 
~~();Ioã9," '<W~, m.: ~m:{lanhia de seu' pai Zebede~ 
co,QcertavaIlt as, redes, n'uma. bar~,. e os chamou. NQ 
Jiiês1hôpon~::deixàDdo:âs -xede~ e o paj, for~ ,em 
$eu segúiriléntó. ',., ' ' -' 
J,>esearia. milaÇosa.-,-MiIagr6, dó possesso, do demonio im!l1,uBdo.-Jesus ',' dá 

'.ade A. sogra de PIldro:e ~ 01l~S enfermos • .,..,c1lta'Il!l1,~arall'üco. 
e cballlll' S. Matheus. -

Estando Jesus na praia de Genesaretb, apertado. da 



33 

Jl).ttltidão,,-qu.ecorria a: ollvir: a. pala:vta. de Deus; ,Viu 
à.Jras;barcas vazias, cnj-qs pescadores-l1aviam::saltadol 
4tnAerra,: --8; levavam--su8:s_~edes; Entr-an;do- em u~ 
.das: barcas,Dque. era de: SIDliO, lhe,ro,gou que o aparo; 
tásse um pouco da terra,'e ... posto aô largo, se assen'-' 

1ft,; T1lA.NSFIGURAC?,iO. 

tou, .e· começou a doutrinar o povo. Acabada- a prati~ 
ta, disse Jesus a Simã.o: «Faze-te· mai:i ao largo,. e. 
deita aS...l'-ªd.es para pesear.-:-Trabalhamos toda a noi
te, Mestre, respondeu Simão, e não apanhamos cou-
sa·alguma:poremsobre tua palavra soltarei a rede.» 
Obedecei'aro. O.s pescadores, e n'um só lanço apanha-

S! 



34 

rám peixe em tanta abundancia, que a rede a milito 
custo era puchada, e se lhes rompia. Viram-se então 
obrigados a chamar os compan}leiros, que estavam em 
outra barca, para que os viessem ajudar, e encheram 
tanto ambas as barcas, que pouco faltava que ellas 
não fossem ao fundo. Vendo a pesca de peixes, que 
haviam feito, ficaram assombrados os pescadores, e 
Simão lanÇou-se aos pés de Jesus, e disse-lhe: ti Re
tira-te de mim, Senhor, porque sou um grande peca
dor.-Não tenhas medo, lbe respondeu Jesus, porque 
desta hora em diante seràs pescador de homens. » 

Jesus continuava a morar em Cafarnaum com os 
seus discipulos, e prégava na synagoga, onde, achan
do-se um sabado, começou um possesso do espirito 
immundo a gritar: ti Que tens comnOSCOj Jesus Na
zareno? Vieste a perder-nos '1 Bem sei quem és, e que 
és' o . santo Deus. » Mas Jesus o ameacou,' dizendo: 
« CaIa:-te, e sáidesse homem.» O espirito immundo, 
agitando o ~omem com violentas convulsões, deu um 
grande grjto,e saiu, e todos ficarain tão. espantados, 
que uns a outros diziam: ti Que é isto? Que homem 
é. este, . que põe preceito com imperi6 até aos espíri
tos immundos, e obedecem-lhe? » 

Saiu Jesus da ~ynagoga. e foi á casa de Simão e 
André, juntamente com Thiago e João. A sogra de 
Simãó estava de cama, e padecia grandes febres. Pe
diram-lhe os discipulos que se compadecesse della, e 
Jesus chegando-se ao pé da doente, depois de a to
mar pela mão, a fez levantar, e immediat<lmente a 
febre a deixou, e sentiu-se tão sã e vigorosa, que se 
poz a servil-os, e a preparar-lhes a Comida. 

Por todo Cafarnaumcorreu a fama destes mila
gres, e acudiu logo tão crescido numero de gente, 
que não cabia nem ainda á porta da casa, onde Jesus 
prégava a palavra de Deus. Estavam igualmente na 
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companhia de Jesus muitos Phariseus e Doutores da 
Lei, que tinham vindo de todas as aldeias de Gali
léa, e de Judéa, e rIe Jerusalem, para o verem, e 
ouvirem. Eis que appareceram uns homens, que tra
ziam sobre um leito um paralytico, e o procuravam 
introduzir dentro da casa, e pôl-o na presença de Je
sus; mas não achando por onde o introduzir, por ser 
muita a gente, subiram ao telhado, levantaram as te
lhas, fizeram I1ma grande abertura, e no meio da 
casa arriaram o leito e o paralytico. Vendo Jesus ta
manha· fé, disse ao paralytico: (l Filho, perdoados 
te são os teus' pecados.» Então os Escribas e os 
Phariseus começaram a discorrei' comsigo, dizendo: 
« Que blasfemias não diz este homem? Quem pode 
perdoar pecados, senão so Deus'?» Mas Jesus, co
mO entendesse os seus pensamentos, disse-lhes: (l Que 
considerais vós nos vossos corações fQual é mais fa
cH, dizer a este paralytico: São-te perdoados os pe
cados: ou dizer: levanta-te, e anela? Ora para que 
saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra po
der de perdoar pecados, \'Ou dizer a este paralytico : 
Levanta-te, pega no teu leito, e vai para tua casa. » 
No mesmo instante levantou-se o paralytico, tomou 
o leito em que jazia, e foi para sua C3.:ia, engt'ande
cendo o Senhor. Os assistentes ficaram todos pasma
dos, e, penetrados de temor, diziam: « Nunca vimos 
taes prodigioso » 

Depois disto saiu Jesus, e viu sentado no Telonio, 
ou mezade arrecadação, um homem chamado Levi, 
ou Matheus, e disse-lhe: «Segue-me. }) Levantou-se 
Matheus, deixou tlldo, e juntou-se á comitiva de Je
sus, e depois o convidou a um banquete, onde se a
charam á meza varios Publicanos e pecadores. Come
çaram os Escribas e Phariseus a murmurar, e diziam 
aos discipulos de Jesus: ex Porque come, e bebe vosso 
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Mestre com osPublicanos e pecadores? 1) Quando 
iSto ouvia Jesus, lhes disse: « Os sãos não tem ne· 
cessidade de medico, mas sim os que estão enfermos. 
Sabei que não vim chamar os justos, mas sim ospe
cadores. Ide pois, e aprendei o que quer dizer : Mi~ 
zericordia quero, e não sacl'ificio. » 

C.&ll'"X'.ll'lOX..O 3.· 

Continuação do ministerio publico de Jesus Christo 
desde a. segunda até li terceira pascoa. 

o milagre da pjscina.-Ensjn~ J~sus que é o Filho de Dcus.-Des(!ulpa 
os seus discipulos, "olk~ a C.~farnal1m, cura o homrm <ia 

mão rcsicada. e rcprehcnde os Phariseus. 

Era chegada asolemnidade da pascoa, e Jesus 
Christo partiu para Jel'Usalem, e foi celebrar a gran
de festa, segundo o seu costnme. Havia perto do 
Templo um tanque, ou lavatoc'io, que se chamava a 
piscina probatica. Todos os annos um anjo descia ao 
tanque, revolvia a agua, e o primeiro que nella en
trava sahia bom de qualquer doerwa que tivesse. Ti
nha a piscina cinco alpendres, que estavam sempre 
cheios de uma grande multidão cteenfermos, uns ce~ 
gos, outros coxos, outros resicados nos membros, e 
todos esperavam o revolvimento da agua. Nesse nu
mero estava tambem ali um homem, que h,tvia trin
ta e oito annos que se achava enfermo, e Jesus, que 
o viu deitado, perguntou-lhe: « Queres ficar São?
Não tenho, Senhor, quem me metta na piscina, quan
do a agua é revolvida, respondeu o enfermo, e quan
do· desço entra n'elIa outro, pl'imeit'o do que eu.
Levanta-te, disse Jesus, toma a tua cama, e anda.·) 
No mesmo instante ficoll são o enfermo, e pegou na 
~ma, e começou a andar. 

Succedeu este milagre n'um sabado, e por -isso 
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as Judeus arguiam ao homem, que havia sido cura
do, e lhe diziam: « Hoje é sabado; e não te é licito 
levar a tua cama ás costas. »-Aquelle que me curoú,. 
Fespondeu o homem, foi o mesmo que me disse que 
levasse d'ali a minha cama. »-Perguntaram-lheen
tão quem era esse homem, porem, o que havia sido 
curado não sabia quem eUe era, porque Jesus não 
estava já presente. Depois achou-o Jesus no Templo, 
e disse-lhe: «Olha que jà estás são: não peques mais, 
para que te não succeda alguma cousa peior. » Par
tiu o homem, e foi logo dizer aos Judeus, que Jesus 
era o que o havia curado, e por esta causa persegui
am os Jl1deusa Jesus, concebendo ainda maior odio, 
por que não somente quebrantava o sabado, mas 
tamhem por dizer~sc Filho de Deus, e igual a Deus. 

Pouco tempo deI)ois caminhaya Jesus, no dia de 
sabarIo, por entre um campo de trigo. Já estava o 
trigo madUl'o, e os seus discípulos que tinham fome, 
começal'3m a apanhar espigas, e ma chocando-as, as 
Gomiam. Os Phariseus v(3nclo isto disseram a Jesus: 
« Ahi estão fazendo os teus discípulos o que não é 
permittido fazer no sabado. » Mas, o Senhor lhes 
fe.z hem êomprehender que o santo rei David tendo 
fome, comera os pães da preposição, que só aos sa
cerdotes era permittido comer, e que os mesmos 
sacel'dotes, sem transgredir a lei, degola\'am no sa
bado as rezes, não ohstante ser prohibido nesse di~l 
todo c qualquer trabalho. Depois accrescentou: «. O 
sabado foi feito em contemplação do homem, e não 
o homem em contemplação do sabado. » 

Esta mesma queix.a de Ilãoguardar o sabado lhe 
fizeram aínda os Phariseus em Cafarnaum. Estava na 
synagoga um homem que tinha a mão seca do ar, e 
Jesus lhe disse que levantassse a mão, e no mesmo 
instante ficou vigorosa A curaua. Então Jesus dis8e 
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aos Phat'iseus: «Qual de vós não iria buscar a sua o
velha, que, no dia de sabado, tivesse caído n'um 
poço? Ora, não valerá mais um homem.. que uma 
ovelha ? Não se poderá pois fazer bem aos homens 
no sabado? » Não podiam replicar a isto os Phari
seus; mas não se convenceram, e desde então come
çaram a se mancummunar com os Herodianos para 
perderem a Jesus. 

Escolhe doze Apostolos e préga no monte. 

Subiu Jesus a um monte vizinho ue Cafarnaum, 
onde passou toda a noite em oraç.ão, e quando raiou 
o dia chamou os discípulos, e entre elles escolheu 
doze, e lhes deu o nome de Apostolos, que quer di
zer Enviados, pois que a prégar o Evangelho os en
viava com poderes de curar enfermos, e afugentar 
demonios. E fOl'am escolhidos Simão, que já chamára 
Pedro, André seu irmão, os dous' filhos de Zebedeu 
(Thiago maior e JOão) a quem deu nome de Boaner
ges, ou filhos de trovão, Philipe, Bartholomeu, Ma
theus, a quem tirou do telonio, Tbomé, Thiago me
nor, filho de Alpheu, e seu irmão Judas Thadeu, Si
mão, o Cananeu, e Judas Iscariotes, que depois entre
gou a Christo. 

Desceu depois com elles, e. n'uma planície, que o 
monte ali fazia, parou, porqu8 lá se a'chavam as tur
bas que vieram para ouvil-o, forcejando cada um por 
tocar-lhe, porque d'elle sahia tal virtude que a todos 
sarava. E como entre elIes havia alguns que estavam 
possessos do demonio, ti todos deu saude; e tendo 
acabado, fez a toda aquella gente uma pratica; que en
cerra todas as maxímas do christianismo, tomando 
por exordio a essenc.ia da felicidade, e ensinou: 
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Q,\\~ n. \e\\c\U.a.l1e 110 \\O'lM'I\\ ~ij,o COM\~\~ '\\'0'1.\,\\\\\0 t'l\\ 

l\'\\~ e\\e (\, ~õe. 
Bemayenturados, dizia, são os pobres de espiri

to, porque d'elles é o reino dos céus. Bemaventura
dos os brandos de condição, porcIue esses possuirão 
a terra. Bemaventurados os que choram, porque se
rão consolados. Bemaventul'ados os que teem fome 
e sMe de justiça, porque ainda se verão fartos. Bem
aventurados os que teem coração puro, porque esses 
verão a Deus. Bemaventurados os pacificos, porque 
se chamarão filhos de Deus. Bemaventuractos os que 
soifrem perseguição pela justiça, porque delles e o 
reino do céu. Então sereis ditosos e bemaventurados 
quando os homens \'05 tiver.em odio, e vos persegui
rem por amor ele mim; €fuando vos carregarem de 
cadeias e vos disserem injurias e alIrontas; quando 
fugkem de vós e vos lançarem de si; quando até vos
so nome fôr delles aborrecido e abominado. Mas 
quando tudo isto padecerdes por amor ele mim, não 
vos deveis entristecer, senão alegrar, e triurnfar de 
prazer, porque o premio que de tudo haveis ele rece
ber no céu é muito copioso. » Depois acrescentou: 
II: Ai de vós, ricos, porque recebestes neste mundo 
vossa consolação; ai de v6s que vi .... eis fartos, porque 
tereis fome; ai de vós que agora rides, porque dia 
virá em que chorareis e soluçareis; ai de vós que sois 
louvados pelos homens, porque deste modo foram lou
vados e aplaudidôs os falsos profetas. » 

r{)'Yl~ \\l\\\o\\M' \lo "u.\'\::(\~ü.\) ~ \\Ú,,\.~'\" e~\~\CM l\ se'llo ~\'O'l.:\\'\\) 
tO,," \) \)\)'\\" e'l.e,\\~\\), ~ \\\~lVI'~(l" (), \e'. ~e 'D~'\\s. 

II: Sois o sal da terra e a luz do mundo, disse de
pois a seus discipulos, e pela pureza de vossa vida 
haveis de reformar os costumes dos homens, e pela 
luz de vossa doutriila haveis de desterrai' sua ceguei-
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ra. Brilhe -.pois vossa luz diante dos homens, como 
a d'um candelabro, para que eIles vejam vossas boas 
ebras, e glorifiquem vosso pai que está nos céus~ Não 
Julgueis que vim a destruir a Lei, mas a prehenchel., 
a e a dar-lhe perfeição. O que ensinar os manda:-, 
mentos e os pozel' por obra esse será grande no rei~ 
no dos céus. Se vossa justiç.a não for mais perfeita 
que a dos Escribas e PlIariseus não entrareis no reino 
dos céus. Quando fiserdes alguma offerenda, e vos: 
lembrar que offendestes a vosso irmão, ponde vossa 
olferenclá ao pé do altar e ide-vos reconciliar primei
ro com €lIe, e depois a poreis sobre o altar. 

« Sabeis muito bem o que diz a Lei :. lYiio comet
tas adulte-rio; e eu digo-vos que o que olhar com 
máus dezejos par'a uma mulher, já cometteu adulterio. 
em seu coração. Diz-vos tanibem· a Lei que não ha.., 
veis de jumr falso e eu digo-vos, que de modo ne,. 
nhumjureis. Contentai-vos em dizer: sim, sim, não,. 
não~ Lêde talnbcm na lei, olho p01' olho, dente por 
dente; e eu digo-vos: Não resistais ás offensas ou daIll-': 
no que queiram fazer-vos. Antes quando alguem vos 
der uma bofetada na face esquerda, preSel1tái-Ihe a 
direita. Se aIguem vos pozer demanda para haver Yos
sa tnnica, abandonai-lhe ainda vossa capa. Dai ao que 
vos pede, e não volteis ·as costas ao que vos pede. 
prestado. Emprestai sem espel'ar' beneficio algum. 
Fazei aos outros o que quereis que eltes vos fizes
sem. Ouvido tendes o que a Lei diz: Amarás ao teu 
proximo e aborrecerás a teu inimigo; e eu digo-vos: 
Amai a VOSSOS, inimigos, fazei bem aos que vos abor
recem, e orai pelos que vos perseguem e injuriam, 
porque deste modo sereis fil/lOS de vosso Pai celes
tial que faz nascer o sol para os bons como para os 
máus, e derrama a chuva sobre os justos e os injus.,. 
tos. Se não amardes senão aos que vos amam, que 
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recomqensa mereceis'?' Isso fazem os pagãos. Sede 
perfeitos como vosso Pai celestial é perfeito. » 

~tc,~~~"\\.~l.\e \\.\VI1\~ ~,\\~'''-C;tí.() '\'~tt~ t \I\\'I'i.\, t ~\'\\t ~O \~'\\M ~ 
\")~'\\~ ~O't ()\)1~\',\.O, 

«Tende cuidado em não fazerdes boas obras dian
te dos 110mens com o fito de que elles as louvem, 

o BOM PASTOI!. 

porque não tereis nenhuma recompensa de vosso Pai 
que está no céu. Quando derdes esmolas, não saiba 
a mão esquerda o que faz a direita, para que a es
mola se faça em segredo, porque vosso Pai que vê 
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o que está occulto, saberà recompensar-vos. Quando 
orardes, retirai-vos ao vosso qnarto. fechai a porta, 
e.rezai em segredo, por que vosso P:li vos vê, .e vos 
dal'á o pago. Não amontoeis thesouros sobre a ter;.. 
ra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e os 
ladrões os roubam; porem ajuntai um thesouro no 
céu, onde a ferrugem e a traça o não consomem, nem 
os ladrões o roubam. Onele estiver vosso thesollro 
abi estará tambem vosso coração. Ninguem pode ser
. vir a dous senbores, porque ou ha ele aborrecer a um, 
e amar a outro; ou ha de acomrnodar-se a este, e 
des!)rezar aquelle. Não podeis servir ao mesmo tem
po a Deus e ao demonio. » 

« Pelo que vos digo, não andeis cuidadosos do 
que haveis de comer ou do que haveis de vestir, Por 
ventura não é a vida mais que a comida, e o corpo 
mais que o vestido? Olhai para as aves do céu que 
não lavram, nem semeiam, nem ceifam, nem fazem 
provimento em celeiros, e com tudo vosso pai celes
tial as sustenta. Por veotm3 não sois vós mais do 
que eBas? Olhai para os lirios do campo, vêde como 
crescem; não trabalham, nem fiam, e com tudo vos
digo, que nem Salomão, em toda a sua gloria, nun
ca se vestiu como um deIles, Se pois Deus veste as
sim uma herva (10 campo, que ámanhã ser{l cortada 
e deitada ao fogo, quanto mais cuidado não terà de 
vós, homens de pouca fe ?! Não vos affiijais pois, di
zendo : O que bavemos de comer, o que havemos de 
beber, ou com que nos havemos de vestir, porque 
os Gentios é que se cançam por estas cousas, Porquan
to vosso Pai sabe que de todas ellas haveis mister. 
Buscai primeiramente o ['eino de Deus e sua justiça, 
e tudo vos será dado por acrescimo, E assim não 
andeis inquietos pelo dia de úmanhã; o dia de ama
nhã trará seu cuidado por si mesmo; basta que sin
tamos o mal no dia em que elle vem. » 
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« Não julgueis, para que vos não julguem. Não con
demneis. para que vos não condernnem. Sereis me
didos pela medida por onde medirdes os outros. Por
que vedes a aresta no olbo alheio, e não vedes a tra
ve no vosso? Hypocrita, tira primeit'o a trave do teu 
olbo, e então verãs como has de tirar a arestt'l do olho 
de teu irmão. Fazei diligencia por entrar pela porta 
estreita; porque larga é a porta. e espaçoso o cami
nho que guia á perdição, e muitos por ahi entram. 
Mas que estreita é a porta, e que apertado o cami
nho que guia á vida, e quão poucos acertam com elIe? I 
Guardai-vos dos falsos profetas, que vem a vós 
com vestidos de ovelha-s, e por dentro ~ão lobos de
voradores. Por seus frut;tos os conhecereis. Por ven
tura dão uvas os espinheiros, on figos os abrolhos? 
Assim toda: a arvore boa dá bons fructos, e a má ar
vore dà mãus fructos. Não pode a arvore boa dar 
mãus fructos, nem a arvore má dar bons fructos. To
da a arvore que não der bom fructo será cortada e 
lançada ao fogo. Nem todo o que disser: « Senhor, 
Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que fizei' 
a vontade do meu Pai, esse entrará no reino dos 
céus. » 

JeSllS Chl'isto sára um leproso; cura um pal'al}-tico SCT\'O do centurião, e resu!· 
cita o filho da nuya de Naim. 

Acabado o sermão, desceu Jesus do monte, e foi 
seguido das turbas, que o tinham ouv')do com atten
cão, e muito se admiravam de tão santa doutr'ina. 
éhegou n'aquelle momento um homem coberto de 
lepra, e lançando-se aos pés de Jesus, dizia: «Se tu 
queres, Senhor, bem me podes curar. » Jesus, esten
dendo a mão, tocou-o, dizendo: cc Pois en quero. 
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Fica limpo. » lrumediatamente ficou· limpa toda a sua 
lepra, e disse-lhe o Senhor que a ninguem contasse 
aquellR prodigio, e que fosse d'ahi declarar ao sacer
dote que es.ta"a sari.ldo, e fizesse a olIerta que a lei 
mandava. O leproso, porem, pulJlicou altamente o 
succedido, e a fama de Jesus espalhou-se por tal mo
do, que não podiu manifestar-se na cidade,- e ia mo~ 
rar no deserto, onde se entretinha em orar. Lá mes~ 
mo vinham os povos de toda a p<~rte ouvi-lo, e bus" 
caI' n'elIe o remedio de seus males. 

Tinha Jesus entrado em Cafarnaum, e chegou,.se 
tambem a elle um Centurião, fazendo-lhe esta sup .. 
plica: «Senhor, o meu criado .iaz em casa doente de 
uma paralysia; e esta em perigo de vida.-Eu irei, 
e o curarei, lhe respondeu Je5us.-Seohor, .eu não 
sou digno de que entres em minha casa, replicou ° 
Centurião: porem. rilanda-o só com a tua palavra,e 
o meu criado será salvo. » Admiroll Jesus a fé d'a
quelle pagão, e disse para oS.que ° seguiam: «Em 
verdade vos affrrmo que nunca achei tamanha fé em 
Israel. » Voltando-se então para ° Centmião, disse: 
(l Vai, e assim como creste, se te faça. J) E n'aquella 
mesma hora ficou são ° criado. 

No dia seguinte caminhava JesuB para uma cidade 
chamada Naim, para a uanela do Mediteraneo, c· segui .. 
am-no os discipnlos c a multidão de povo. Proximo 
das portas (la cidade, en~OfJtrou Jesus um geande prés
tito, que levava a sepultar .um defunto, fllho de uma 
viuva, a qual acompanhava o esquife. Enternecido 
Jesus por ver a allligiua mãi, banhaclaem lagt'imas~ 
disse-lhe: «Não chores n c chegllnd.o-se aos que lha
vam o esquife, mandoll qu.e parassem, e toc~)U' no de
funto, dizenu.o-llle: «Manceho, eu te mando, levanta
te. » ND mesmo instante voltou á vida o que estava 
morto, assentou-se, comerOl1 a falar, e Jesus o entre-
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goo á sua mãL Todos os que estavam presentes fica
ram entrados de admiração c espanto, e glor ificaram 
a Deus, dizendo: II Grande profeta se levantou entre 
nós, e Deus visitüu o seu povo. » 

Ma.ndao Baptista dous discípulos a 1,'sus Christo.-Rcspo.ta I[nr clie lhe dâ.
Jesus argue os Judeus, e perdoa a tUlla peradol1l. 

Estava S. João Baptista no Cêlr('.ere, e, ouvindo fa
lar dos milagres de Jesus, enviou dous discípulos, 
que lhe fizeram esta pergunta: II TIL és o que has 
de vir, ou é outro o que esper'amos?» Não respon .. 
deu Jesus á pergunta; mas fez diante delles muitas 
curas milagrosas, e depois lhes disse: « Ide contar 
a João o que -vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os 
coxos andam, os surdos ouvem, os lepl'osos alimpam .. 
se, os mortos resuscitum, e o Evang-elho se annuncia 
aos pobres, Felizes os que se nITo escandalizarem 
por causa de mim. ) 

Retiraram-se os discipulos, e Jesus falou ao povo 
em abono de S. João, dizendo: « Que saístes a ver no 
deserto? Uma cana movida pelo vento. Que saistes a 
ver? Um homem ve:;tit\o de roupas delicadas? Não, 
porque os que vestem l'OUp,,::'; preciosas, e viveul em 
delicias, são os que assistem !lOS [lalacios dos reis. 
Mas que saistes a \"e'['? Seria um profeta? Ce1'talllen~ 
te \'os digo, e maL, que um profeta, porque d'elle 
está escrito: Eis alli envio o meu Anjo, diante da tua 
face, que pl'epal'al'à o teu caminho diante de ti. » O 
povo, e os pulJlicanos, que tinh:.un sido haptisados. 
glorificaram a Deus, ou"illdo este dísc.urso; mas os 
Phariscus, e os Doutores da Lei, não uel'am credito. 
Jesus, COInlludecido ela dureza ue seus corações, falou 
d'elles com santo rescntímc!lto, e disse ao povo: « A 
quem compararei os homens de~t:J geração? Por ven
tura não são semelhantes uos meninos, que, sentados 
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no terreiro, dizem: Tocámos flauta e não dançastes: 
cantámos em ar de larnenfacão e ni'.io chorastes? 
Veiu João Baptista que nem ·comia pão, nem bebia 
vinho, e dizeis: ElIe está possesso do demonio'. Vei1.i 
o Filho do Homem, que come, e bebe, e vos dizeis: 
Vejam o homem glotão, e amigo de "inho, que acom
panha com publicanos e pecadores! » 

Considerou Jesus o pouco fructo que as cidades 
da Galiléa, onde pregàra, tiraram de tantos auxilios, 
que a misericordia divina lhes concedia para a salva~ 
ção,. e com ameaças lhes lançou em rosto a porfia
da impenitencia. Depois deu graças a seu- Eterno 
Pai, dizendo: II. Graças vos dou, Pai meu, Senl10r do 
céu e da terra, porque escondestes estas cousas aos 
sabias e entendidos e as revelastes aos pequenos. » 

Convidou então a todos a segui-lo, e disse: « Vin
de a mim, vós todos que andais em trabalhos, e es
tais carregados, porque eu vos aliviarei. Tomai o 
meu jugo, e aprendei de mim que sou manso, e hu
milde de coração. » 

Pouco tempo depois um Phariseu, chamado Simão, 
pediu a Jesus que fosse jantar a sua casa. Jesus 
aceitou o convite, e, quando estavam á meza, che
gou-se urna mulher pecadora, a qual, pondo-se por 
detrás d'eUe. começou a regar-lhe com lagrimas os 
pés, e beijava-os, e com os cabelos da sua cabeça 
os enchugava, ungindo-os com odorif'ero balsamo, 
que trazia n'uma redoma de alabastro. Vendo isto o 
Phariseu dizia comsigo mesmo: « Se este homem 
fôra profeta, 1)em saberia quem é a mulher que o 
toca porque é peeadora.» O Senhor, que lhe pene
trava os pensamentos, falou deste modo: « Simão, 
tenho que te dizer uma cousa.-Falai, Mestre, res
pondeu Simão.-Um credor, continuou Jesus, tinha 
dous devedores, um que lhe devia quinhentos dinhei-
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ros, e outl'O cincoenta. Nenhum podia pagar a divi
da; e o credor perdoou a ambos. Qual dos de"edores 
seria mais agradecido ?-Creio que aquelIe, a quem 
o credor perdoou maior quantia, disse Simão.-Jul
gaste bem, replicou Jesus. D E voltando-se para a 
mulher, disse a Simão: «Vês esta mulher? Entrei 
em tua casa, não me déste agua para os pés, e elIa 
os banhou com as suas lagrimas, e os enchugou com 
os seus cabelos. Não me déste o ascnlo de paz, e 
elIa,desde que entrou, não cessou de me beijar os 
pés. Não del'ramaste oleo na minha cabeça, e eIla 
ungiu os meus pés com precioso balsamo. Por isso 
te declaro . que perdoados lhe são muitos pecados, 
porque muito amou. D Depois disse para a mulher: 
« Vai-te em paz; tua fé te salvou. » 

Jesus Christo ~nsina CID paraboJas. 

Proseguia Jesus na sua missão e foi até a praia do 
lago de Genesareth para doutrinar o povo. Crescen
do a multidão que das cidades visinbas corria a ou
vil-o, subiu a uma barca e d'ali lhe propoz algumas 
parabolas, envoltas nas quaes ensinou· muitas verda
des. 

As parabolas são historias inventadas aproposito, 
ou comparações tiradas de cousas naturaes, cuja ex
plicação, quando é occulta, exercita o engenho, e des
cobre (quando o tino acerta com elIa) algum myste
rio de nossa religião, ou alguma maxima importante 
para a regl'a dos costumes. 

\'l\,\,U,UO\l\ 0.0 S~'M(U\.O~. 

« O semeador começou a semear o trigo, disse Je
sus, mas com pouca "entura. Uma parte da semente 
do trigo cahiu j unto do caminho, e os homens o piza-
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ram, e os passaros o comeram. Outra parte caiu so
bre o pedl'egulho. e nasceu; mas logo o sol o secou, 
e mirrou, pOl'que não tinha raiz. Outra parte caiu so
bre 9S espinhos, e cresceram os espinhos, e o afo
garam. Outra parte, finalmente, caiu na terra boa, 
nasceu, cresceu, amadureceu, e produziu cento por 
um. » 

Os Apostolos n"ão entenderam o sentido da parabo
la, e o Divino Mestre lha explicou, O trigo do se
meador é a palavrn de' Deus, diz o P. 8 A. Vieira, e 
os espinhos, as pedras, o caminho, e a terra boa, 
em que o trigo caiu, são os diversos corações dos ho
mens. Os espinhos são os corações embaraçados com 
cuidados, com riquezas, com delicias; e nestes afoga
se a palavra de Deus. As pedras são os corações 
duros, e ohstinados, e nestes seca-se a palavra de 
Deus, e, se nasce, não cria raizes. Os caminhos são 
os corações inquietos, e perturbados com a passagem 
e tropel das cousas do ,mundo, umas que vão, outras 
que vem, outras que atravessam, e todas que passam; 
e nestes é pizada a palavra de Deus, porque ou a de
sattendem, ou a desprezam. Os passaros são a figu
ra do Demonio, que tira dos corações dos homens a 
palavra de Deus, que os podia salvar. A terra boa, 
finalmente, são os corações bons, 011 os homens de 
bom coração, e nestes prende-se e fructifica a pala
vra divina com tanta fecundidade e abondancia, que 
se colhe cento por um. 

1!Oltll.\!O\U.l\.o \I}\O tI\.o \!O\'\\ \'Ú~O. 

Propoz Jesus Christo outm parabola e disse: (l O 
reino dos céus é semelhante ao lavrador, que semeou 
boa semente no seu campo, e em quanto dormiam 
os moços de lavoura, veiu o seu inimigo, e semeou 
clzania, ou herva ruim, e foi-se. Cresceu o trigo, e, 
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rodo o fmeto, appareceu tambem a cizania, e disse:. 
·ra'm.<oscriados ao lavrador :---Por ventura não se
mea;te boa semente 1)0 teu campo? Pois donde lhe 
.veiu'll. cizania ?-O meu inilnigo é que fez isto, res
pondeu o lavrador.-Então os servos lhe tornaram: 
-Queres tu que nós vamos e a arranquemos ?-Não, 

JESUS E OS MENINOS. 

replicou o amo, para que talvez não sue.ceda, que, 
arrancando a cizania, arranqueis juntamente com ella 
tambem o trigo. Deixai crescer uma e outra cousa 
até á seíra, e nesse tempo direi aos segadores: colhei 
primeit'amente a c.izania, e ataia-a em molhos para 
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a queimar, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro.·» 
Como os discipulos não entrassem no entendimen~ 

to desta parabola, Jesus a explicou, e disse que á 
boa semente são os justos, e que a cizania são os 
mãus. Que neste mundo os bons devem soffrer os 
mãus, ...-isto que estão com elIes misturados, mas 
que no fIm dos seculos serão separados, e a cizania 
serã colhida e queimada no fogo. Então sairão os 
Anjos e separarão os máus de entre os justos. Como 
o sol, reslllandecerão os justos no reino de Deus, e os 
mãus serão precipitados na fornalha de fogo, onde 
haverá o choro, .e o ranger com os dentes. 

Q'Ilo\\'M ~M\l.\)O\u.~. 

A mesma verdade lhes ensinou tambem fIgurada 
DOS pescadores, que tomam em suas redes toda a 
casta de peixes, e, que, sentados depois na praia, 
escolhem o bom, e refugam o máu. Comparou o 
reino de Deus a um grão de mostarda, a mais pe
quena de todas as sementes, mas que, depois de ter 
crescido, é a maior <te todas as hortaliç,as, e torna
se arvore,' servindo os seus ramos para os passaras 
fazerem n'elles os ninhos. Comparou tambem o rei
no de Deus ao negociante que busca boas perolas, e 
tendo achado uma de grande preço, vai vender tudo 
que tem, e a compra. Com estas e outras parabolas, 
Jesus Cbristo convenceu os seus discipulos que nada 
ha que não devamos dar para alcançarmos o reino 
do céu. 

Applaca Jcsus uma tcmpestade.-Expulsa o demOIl:O de um cnergumeno.
Sara uma mulher d'uro fluxo de sangue, e I'esuseita urra don

zela.-Dá vista a dous 0030s. 

Na tarde do mesmo dia entrou Jesus na barca, pa
ra passar a outra banda do lagó de Genesaretb, e le-
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vava comsigo seus discípulos. Ao embarcar cbegou
se' a eile um doutor da lei, e disse-Ibe: «Mestre, 
pará onde fordes vos seguirei. » E Jesus lhe respon
deu: « Teem as rapozas suas covas, e as aves seus 
ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde encos
tar a cabeça.» Nisto despediam os discipulos as tur
bas, mas não podel'am atalhar que muitos entrassem 
nas barcas, -que aUi estavam e o seguissem. 

De repente amontoaram-se as nuvens, escureceu o 
ar, e levantou-se uma furiosa tempestade. As rajadas 
de vento encapelavam as ondas, que alagavam a bar
ca, onde estava Jesus, e ameaçavam submergi-la. En
tretanto Jesus dormia a somno solto na popa, recli.:. 
nada a cabeça n'uma almofada, para assim provar a 
fé de seus discipulos, que, aterrados, chegaram-se a 
elie, acordaram-no, e disseram-lhe; « Mestre, nada 
se vos dà que nos percamos ~ Salvai-nos, Senhor, 
que nos afundamos. » Então lhes disse Jesus; « Ho
mens de pouca fé, porque sois tão timidos?» e le
vantando-se ameaçou os ventos, e disse para o mar: 
« Cala-te, e emmudece.» No mesmo instante acal
mou o vento, o céu tornou-se limpo, e o mar cava
do transformou-se em càlmaria. Jesus reprehendeu 
ainda os seus discipulos, dizendo-lhes; ([ Donde vem 
tanto pavor~ Ainda não tendes fé ~ »Os discípulos, 
porem, e quantos estavam nas outras harcas, tomados 
de assombro e medo, perguntavam entre si: « Quem 
é este que assim manda com impel'io aos ventos e 
ao mar, e a quem obedecem os elementos? » 

Chegaram ás terras dos Gesarenos, e ali veiu a 
.Tesus um possesso do espirito immundo, bradando: 
« Jesus, Filho de Deus Altissimo, que tens tu comi
go? » Este possesso tinha nos sepulcros o seu domici
lio, e era tão maniaco, e furioso, que ninguem ousava 
passar por aquelle sitio. Era de tal modo vexado (lo 
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demonio, que não tinha vestidos, e vagava errante e 
nú pelos montes, gritando e ferindo-se com peQras. 
Por muitas vezes tinha sido atado com gl'ilhõese 
cadeias, mas o den.lonio tinha quebrado as cadeias e 
despedaçado os grilhões, e ninguem o podia domar. 
Mandou Jesus ao demonio que saísse d'agaeHe corpo~ 
e disse"lhe: « Que nome é o teu ?-Legião é o me\} 
nome, respondeu o demonio, porque somos muitos. " 
Andava ali pastando, ao redor do monte, uma gran
de manada de pOI'COS, e os demonios supplieavam a 
Jesus, dizendo: «Manda-nos para os porcos, para 
nos meHermos n'elles. » Deu-lhes Jesqs a permis
são, e os demonios entr'aram nos porcos, e a mana
da; que era de alguns dous mil, correu furiosa pelo 
despenhadeiro, e foram precipitar-se no mar com 
grande violcncia, e morreram todos afogados. 

Os homens, que andavam apascentando os porcos, 
fugil'am assombrados, eJoram dar a noticia á cidade, 
e pelos campos. Sail'am muitos a ver o CjJle tinha SU!} 
cedido, e, apinhados á roda do Salvador', olhavam 
espantados para (I enel'gumerl'O, que d'antes era furio~ 
80 e terrivel, e que nessa occasião estava sentado aos 
pés de Jesus, manso e quedo, e jà composto e aTra~ 
zoado. Dispoz-se Jesus a entrar na barca, para pas~ 
sar outra vez o lago, e então o que fôra vexado do 
demonio comer,ou a pedir-Ihp, que o deixasse ir na 
sua companhia; receiando ser de no\'o perseguido; 
mas ~esus o não admittiu,· dizendo-lhe: « Vai ter 
com os teus, econt,a-Ihes as grandes cousas que O 
S~Dhor te fez, e' a misericorc1ia que usou comtigp. II 

Jesus entrou de !JOvo na lJarca, atravessou o lágo; 
e voltou para Cafarnaum, onde foi recebido com gran
de alegria do po'."o. Apenas tinha desembarcado, eis 
que chegou um dos príncipes da synagoga, por nome 
Jairo, o qual, prostl'<-1rtIJo-se aos pés de Jesus, pedia-
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lhe com instancia, dizendo: « Eu tenho uma filha, 
qUB está a e.."\pirar. Vem impor-lhe a mão para a 
wr.ares, e para lhe dares vida. Il Partiu logo oRe,. 
demptol' com os seus discipulos, e era tanto o povo 
IJ.'IlB o seguia, que (I apertavam. Ia na multidão uma 
mulher, que ha\'ia doze annos. que sofIria um deflu.,. 
10 de sangue, e já os meEHcEls a tinham desenganado 
qne não tinha cura o seu mal. Animada de grande 
fé, rompeu pela turba, e pondo-se por de traz de 
Jesus, lhe tocou na· orla da tWlica, e dizia comsigo 
mesmo: « So com lhe tocar' no vestido, ficaríü sã. l? 
No mesmo instante sentiu no seu corvo estar curada 
domaI, e Jesus lhe di::;se: rI Filha, a tua fé te salvou. 
Vai-te em paz. Il 

. Mal Jesus tinba acaba.do de falar, quando chegou 
um criado de Jairo annun,ciando-Ihe a morte de sua 
filha,' e que escusado era para Jesus o incommodo 
de ir mais longe. Ouvio Jesus o recado, e então dis.,. 
separa Jait'o: II. Não temas; tem fé, e tua fIlha vi
verá.» Chegaram à casa de J<.tiro, e já ali estavam os 
tocadores de flauta, c de Yill'ÍOS outros instrumentos 
musicos, e muitas pe3soas chol'unclo, e fazendo gran~ 
des prantos. II. Porque chorais, disse Jesus, e fazeis 
tamánbo alarido? NUo está morta a mcnilw, mas dor
me. » Riram-se os drCllllstuntc:3, porque não salJiam 
que tão facil era a Jesus re:mscitar lima pessoa mar., 

·-ta, como a outro ac.orcla-la do dormir. Tendo feito 
sair todo~ para fura do quarto, Jesus tomou o pai e. a 
mãi da menina, e tres de ~cus discipulos, Thiago, 
Pedro, e João, e clJegillllJo-::e ;l cama, onde estava a 
defunta, e fleg<lndo~a p.ela mão, lhe di~s.e: «Menina~ 
levanta-te. » LevantOlL-se :l menina, c, como era já 
de doze anDGS, come~ou a :mdul', e 'peuiu de comer, 
ficando tndos assombr~dos com g'!',mclD espanto. 

Ao sair da cas:! de Jairo, se,guiram-:JO dous cegos, 
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dizendo-lhe: II. Filho de David, tende compaixão de 
nós.» Então disse-lhes Jesus: II Credes que posso 
fazer o que pedis ?-Cremos, Senhor, » lhe respon
deram. Logo Jesus lhes tocou nos olhos, dizendo: 
({ Segundo vossa fé vos seja feito. » Abriram-se-lhes 
os olhos, e ficaram com vista. 

Vai Jesus prégar a Nazareth.-Visita segunda vez a Galiléa, e manda os Apos. 
tolos a pr~gar.-Manda Herodes degolar o Baptista. 

Depois de tantos milagres feitos em Cafarnaum, 
partiu Jesus Christo para Nazareth, onde fora crea· 
do, e prégava todos os sabados na synagoga. Ali, 
como da primeira vez, não foi bem recebido de seus 
conterraneos, e então exprobou-lhes de novo a sua 
incredulidade, e retÍl'ou-se da terra que desmerecera 
sua presença e seus beneficios. 

Saiu pois Jesus de Nazareth, e deu volta pelas ci
dades e vilas de Galiléa, prégando o Evangelho, e 
curando todas as enfermidades. Iam com elIe os doze 
Apostolos, e considerando na grande multidão de 
povos, a quem se devia annunciar o Evangelllo, dis· 
se-lhes: II. Ampla colheita, mas poucos segadores! 
Pedi ao dono da seára que mande obreiros. » Depois 
chamou os Apostolos, que eram os decretados obrei· 
ros, e lhes deu o poder de curar enfermos, afugen· 
tal' demonios, e dous a dous, prescriptas as regras 
do que haviam de seguir no santo ministerio, os man~ 
dou annunciar o reino de Deus. Ordenou-lhes que. 
não levassem nada nas jornadas, senão somente um 
bordão, nem levassem alforge, nem pão, nem calça· 
do, nem dinheiro, e dizia-lhes: « Em qualquer cida
de, ou aldeia, em que entrardes, informai-vos de 
quem ha nella digno de vos hospedar, e ficai ahi até 
vos retirar. Ao entrardes na c.asa, saudai-a, dizendo: 
Pa: seja nesta casa, e quando vos não reeeberern, 
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ném vos escutarem, sahi pat'a fóra, e saccudi o po de 
vossos' pés. Vede que eu vos mando como orelhas 
no meio de lobos. e por tanto sede prudentes como 
as serpentes, e simples como as pombas. Por meu 
respeito sereis perseguidos, e vos farão comparecer 
nos tribunaes, e na presença dos governadores, e dos 
reis, e quando vos levarem, não cuideis como, ou o 
que haveis de falar, porque n'aquella hora vos será 
inspirado o que haveis de dizer. Por causa de meu 
nome sereis odiados; porém o que perserverar até o 
fim, esse é o que será salvo. Não temais aos que 
matam o corpo, e não podem matar a alma; porém 
temei ao que pode lançar no inferno a alma, como o 
corpo. Não os temais pois, e dizei a verdade, por
que a verdade é como o oleo que vem à supel'ficie 
da agua, e nada ha encuberto, que se não venha des
cobrir: nem occulto, que se não venha a saber. O
que a vos "OS recebe, a inim me recebe, e o que 
não toma a sua cruz, e não me segue, não é digno 
de mim. » Recebidas estas instrucções, partiram os 
Apostolos, e prégaram por todo o paiz o Evangelho, 
e Deus confil'mava com milagres o que elles diziam. 

Nesse tempo estava João Baptista mettido n'um 
carcere, e ligado com cadeias, por ter exprobado a 
Herodes o amor incestuoso que tinha por sua cunhada 
Herodias. Esta mulher desenvolta, e vingativa, hus
cava occasi~o pat'a tirai' a vida ao Baptista, e achou-a 
no dia em que Herodes fazia annos. Nesse dia deu 
Herodes á sua côrte um magnHlco banquete, e a fi
lha de Herodias dançou diante de todos, e' agradou 
tanto a Herodes, que lhe prometteu com juramento, 
que lhe daria tudo, que lhe pedisse. Mas a filha, in
dustriada por sua mãi, pediu em um prato a cabeça 
de João Baptista. O rei Herodes entristeceu-se com 
a petição, porem, não querendo que o aCCUS,lssem de 
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faltar ao juramento, mandou cortar na prisão a cabe.. 
ça do santo, a qual, ensopada em sangue, foi trazida 
n'um prato, e entregue á filha, que a levou ã Sl1a 
mãi. Quando os discipulos de João Baptista soube
ram da morte de seu mestre, levaram o corpo, se
pultaram-no, e foram dar parte a Jesus Christo. 

PI'inloira multiplicaçãb dos plíes.--Gaminha Jesus Christo sobre as ondas. 

Voltaram os apostolos da missão, e contaram a 
Jesus tudo o que haviam feito e ensinado, e Jesus 
lhes disse: «Vinde e retirai-vos a algum lugar deser
to, e descancai um pouco.» Entrando, pois, n'uma 
barca, passaram para outra banda, e chegaram a um 
lugar solitario, perto de Bethsaida; mas ao desem
barcar viu ali Jesus muita gente que já o esperava, 
e muita outra que se ia ajuntando. 

Teve Jesus compaixão d'aquella grande multidão 
de povo, porque eram como ovelhas que não t13l1l 
pastor, e subiu logo ao monte, e começou a ensinar
lhes muitas coisas, e deu saude a quantos enfermos 
lhe apresentaram. 

Era já tarde, começava o dia a declinar, e nin
guem tinha ainda comido. Lembraram os discipulos 
a Jesus que já era tarde, e o lugar deserto, e que 
despedisse aquella multidão, para que, passando ás 
aldeias, comprasse de comer. II. Não tem necessidade 
de se ir, disse Jesus, e dai-lhe vós outros de co
mer.» Ao ouvirem estas palavras, ficaram espanta
tados os discípulos, porque não tinham mais do que 
cinco pães, e dois peixes, e ali estavam quasi cinco 
mil homens, alem (le mulheres e creancas. Então Je
sus mandou o povo sentar-se na relva,· e tomando os 
cinco pães e dois peixes, levantou os olhos ao céu, 
deu graças, partiu os pães, cortou os peixes, mandou 
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dístribuir tudo aos que estavam assentados, e como 
estiv.ocam fartos, deu. um exemplo de economia, e 
disse aos discipulos: Recolhei os pedaços que so
bejaram, para que se não percam, D Os discipulos 
recoUIeram o que tinha sobejado, e encheram doze 
eestosrle pedaços dos cinco pães. 

El\'TIIADA EM JEIIOSALEM. 

Viu o povo a milagrosa multiplicação dos pães, e 
dizia admirado: « Este é (J verdadeiro profet:J, que 
hade vir ao mundo. » Então deliberaram acdama-Io 
rei; mas Jesus, que lhes adevinhou o intento, deu 
pressa aos discipulos que se embarcassem, e fossem 
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espera-lo da outra banda. Retirou-se logo, e subiu 
ao monte, onde orou quasi toda a noite. Nesse inter
valo de tempo os discipulos padeciam tempestade 
no meio do lago, e as ondas revoltas, e o vento zu· 
nindo pela prõa, por tal modo os atrazava, que a 
barca pouco tinha passado além da praia. Depois 
abrandou o vento, e quasi ao raiar da alva foi Jesus 
ter com elIes, andando firme sobre as aguas. Os 
discipulos avistaram pois a Jesus, que se dirigia para 
a barca, andando soLre o mar, e se turbaram, dizen· 
do: « E' pois um fantasma! » De medo começaram 
a gritar;. mas Jesus immediatamente lhes falou, e 
disse: « Tende confiança: sou eu, não temais.-Se
nhor, se tu és, lhe respondeu Pedro, manda-me que 
vá até onde tu estás por cima das ondas.-Vem, lhe 
disse Jesus.» Então desceu Pedro· da barca, e foi ca
minhando sobre a agua para chegar a Jesus, mas, 
vendo que o vento era rijo, perdeu o animo, e quan
do se ia submergindo, gritou, dizendo: «Senhor, 
poem-me a salvo! II: No mesmo ponto Jesus esten
dendo a mão, o tomou por ella, e disse-lhe: II: Ho
~em de pouca fé, porque duvidaste?» Logo se acal
mou o vento, e ambos entraram na barca, e chega
ram á praia designada. 

Jesus confunde os Judeu. qllC. arl)"uiam seus discipulos que comiam sem lavar 
as mãos.:....LaD~a o demonlO róra da Cananéa, c dá saudo a um 

- sUl'do mudo, 

Tinham por costllme os Escribas e Phariseus, em 
observancia das tradições dos antigos, não comerem 
sem lavarem as mãos muitas vezes. Os discipulos de 
Jesus faziam o contrario, e por esta razão eram vitu
perados pelos :Phariseus, que disseram a Jesus: «Por 
que não andam os teus discípulos conformes com a 
tradição, e comem as "iandas com as mãos por la-
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var? » Então Jesus demonstrou que na verdade osPha
l'iseuS, lavando as mãos, observavam cuidadosamente 
a tradição dos homens, porem, que em muitos outros 
pontos violavam os mandamentos de Deus, e acres
centou com santa indignação: ([ Hypocritas, bem prG
fetisou de vos outros Isaias, ,quando diz: Este povo 
honra-me com os labios, mas o seu coração -está lon
ge de mim J » E chamando a si as turbas, lhes disse: 
« Ouvi, e entendei. Não é o que entra pela boca o 
que faz imlliuudo o homem: mas o que sái da boca 
isso é o que Caz immundo o homem. »Deixada a ple
be, Jesus entrou em casa, e perguntaram-lhe seus dis
cipulos qual era o sentido desta parabola. (l Tambem 
vos sois ignorantes ? lhes disse Jesus. Não comprehen
deis que tudo o que ele fóra entra no homem nada o 
pode contaminar? Mas as couzas que saem da boca 
vem do coração, e estas são as que fazem o homem 
immundo, porque elo coração é que saem os máus 
pensamentos, a mentira, a avareza. a inveja, a sober
ba, o odio, a injuria, os furtos, a fraude, os falsos tes
temunhos, o adulterio, os homicídios, e todos os vi
cios em geral. » 

Retirou-se Jesus para as partes de Tyro, e de Si
donia, e eis que uma mulher Cananéa, cuja filha es
tava possessa do espirito immundo, chegou, e lançou
se-lhe aos pés, dizendo afllicta, e em altas vozes: 
«Senhor, Filho de David, tem compaixão de mim, 
porque minha filha està miseravelmente atormentada 
do· demonio. » Uma só palavra não lhe deu Jesus, e 
os seus dlScipulos, approximando-se, lhe pediam, di
zendo: ({ Despede-a, porque vem gritando atrás de 
nos. » Jesus respondendo, lhes disse: » Eu não fui 
enviado, senão ás ovelhas desgarradas do povo "de 
Israel. » Era a Cananéa mulher pagã, e Jesus queria 
dizer que não prégava por ora aos gentios, mas sim 
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aos Judeus, quo etam o povo escolhido de "Delis. Mas 
a Cananéa prostou~se em terra, adoraú Jesus, edis
se-lhe: a Senhor, v:1lei-me.~Não é bom, lhe tespon:: 
deu Jesus, tomar o pão dos filhos, e lança-lo aos cães. 
-Senhor, assim é, repHcou a Cana:néa,mastam~ 
bem os cachorrinhos oomemdas migalhas, que caem 
da meza de seus donos.» Na frase de Christo ~â 
palavra cOes signifiea os gentios, por causá da jm~ 
pureza de sous costumes, e a palavta pão significa 
os favores e graças, que estavam destinados pata os 
judeus, no caso que os não quizesse engeitar. POl; isso 
as ultimas palavras da Cananéa, cheias de humildade, 
de mode·stia, de fé, fi de prudencla, moveram a Jesus,' 
que respondendo J/le disse: « O mulher, grande é a 
tua fé: faça-se corntigo como queres. » Pnrtiu a Ca· 
nanéa, e chegando a casa achou a lllha repousanrlo na 
cama, e já liberta do de.monio. 

Tornou (linda .lesas ás praia:; de.Genesareth, onde 
lhe apresentarilm um homem surdo e mudo, e lhe 
pediram que lhe impozesse as mãos, e que o sarasse, 
JeSltS, retiranclo-se da pirílla do povo, metteu os de
dos nns ore111as do doente, e lhe poz sal1\'a oa boca. 
Então, erguendo ao dm os olhos, suspil'ou,e clisse: 
Ep/teta, que quer dizer: Abri-t'os, e logo os {)uvidos 
{lo surdo se descerrarain, e a lingua se lhe despren:. 
deu. A multidão ndmirada el<lmava: « Jesus dá OU" 
vil' a surdos, c falar 3 mudos I » 

S~gunda multiplic.'r.~o dos pãc.s.·-Dó "j_ta a um cogo.--Prometle II Pedro qU& 
SOUI'O clto cllilic~r:i Sll~ I.Teja e pI·cuiz aos discipulos sua morte. 

Naquelles dias subiu Jesus a um monte, e senta· 
(lo ali começou 11 doutl'Ínar o povo. Concorreu uma 
grande multidão, que trazia comsigo mudos, cegos, 
aleijados, e múitos outros enfermos, e Jesus a todus 
sara\'a, c a multidão, vendo falar os n111uos,QDvir os 



61 

surdos, andar os coxos, ver os cegos, mostrava-se 
ac1inirada, e louvava e· engi'andecia ao Deus de Israel. 
Chamou então Jesus aseus discipulos, e disse-lhes: 
« Olhai, tenho compaixão deste povo, porque ha já 
tr,es dias, que andam aturadamentecomigo, e não 
tem que comer. Se OS despedir em je.jum· para suas 
casas, virão a desfalecer no cilminho, porque alguns 
dellesvieram de longe .. -Onde acharemos nós neste 
·deserto pão bastante para dar de comer a tanta gente '1 
observaram os discipulos.-Quantos pães tendes ahi? 
lhes perguntou Jesus.-Sete pães e alguns peixinhos, 
responderam eHes. II Jesus tomou os sete pães e os 
peixes, e dando graças, os partiu, e deu· a seus dis
cipulos, e os discipulos os deram ao povo. Estavam 
ali quatro mil pessoas, comeram todos, ficaram far
tos, e dos pedaços, que sobejaram, se encheram sete 

. cestas. . 
Despedida a gE'nte, passou Jesus ao mar com os 

discipulos,e foi alem das terras de Mngedan. Ali 
ohegaram-se a Jesus os Phariseus e Saduceus para 
o tentarem, e pediram-lhe que lhes fizesse ver algum 
prodigio do céu. Jeslls, porém, em vez de fazer o 
gue lhe pediam estes l)Qrtiados increclulos, que se 
nãQ. rendiam aos milagres que tinham presenciado, 
os exprobou, dizendo: « Vós, quando ,"ai chegando 
a noite dizeis: H,IV8!'á tempo sereno, porque está o 
céu rubicundo. Tambem quando é de manhã dizeis: 
H-oje haverá tormenta, porque o céu mostra um aver
melhado triste. Logo sabeis conhecer, que cousa pro
gnostica o aspecto do céu, e não podeis conhecer os 
signaes dDS tempos, que os profetas deixaram sina
lados? Esta geração perversa e adultera pede um 
prodigio, e não terá outro senão o do profeta Jonas.» 

Chegou Jesus a Bethsaida, ~ lhe trouxeram um 
cego, e lhe rogavam que o tocasse. Jesus tomando o 
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cego pela mão, o tirou para fora da aldeia, e tendo
ll1e imposto as suas mãos, e pondo-lhe saliva nos 
olhos, perguntou-lhe se via alguma cousa. Principiou 
o cego a ver confusamente a figura dos corpos huma
nos, movendo-se como sombras, sem poder distin
guir o delineamento dos membros, como quando se 
olha de noite, ou de longe para os objectos, e por 
isso respondeu a .Jesus: a: Vejo os homens, como 
arvores que andam. D Depois tornou-lhe Jesus a pôr 
as mãos sobre os olhos, e o cego ficou de todo cura
do, e viu distinctamente os objectos. 

Saíu Jesus com seus discípulos" e foi pelas aldeias 
de Cezaréa de Filipe. N:o caminho perguntava a seus 
discípulos, dizendo-lhes: « Quem dizem os homens 
que sou eu ?-Uns dizem que João Baptista, mas 0l1-
tros que Elias, e outros que Jeremias, ou algum dos 
profetas, lhes responderam os discipulos.-E vós 
quem dizeis que sou eu ? disse~lhes Jesus.-Tu és o 
Christo, Filho de Deus, respondeu Pedro.-Bem
aventurado és Simão Pedro, lhe tornou Jesus, porque 
não foi a carne e sangue quem to revelou. mas sim 
meu Pai, que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre 
esta pedra edificarei a minha Igreja, e contra eUa 
não prevalecerão as portas do inferno. Eu te darei 
as chaves do reino dos eéus, e tudo o que ligares 
sobre a terra, será ligado no céu', e tudo que desli
gares, sobl'e a terra, será no céu tamb.em desligado. » 

Desele então comecou Jesus a declarar a seus dis
cipulos, que lhe convinha iL' a Jerusalem, onde pade
ceria muitas cousas dos Anciãos, e dos Escribas, e 
dos Rrincipes dos Sacerdotes, e seria entregue á mOf
te, mas que no terceiro dia resuscitaria. 

Transfigura-se Christo no Thabor.-Cura um lutanico. 

Seis dias depois tomou Jesus comsigo a Pedro e a 
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Thiago e a João, e os levou sos a um alto monte, 
em lugar apartado, e poz-se em oração. De repente 
se transfigurou Jesus, e elevou-se nas nuvens, e o 
seu rosto se tornou refulgente, como o sol, e as suas 
vestiduras em extremo brancas, como tecidas de 
neve. Assim o viram os discípulos, quando desper
taram do somno, e tambem a l'tIoysés e a Elias, que 
appareceram cheios de magestade, e falavam com 
Jesus acerca do que havia de sotfrer em Jerusalem. 
Logo que' Moysés e Elias se separaram de Jesus, ma
nifestou Pedro a vontade de ali se demorar, e disse: 
f Mestre, bom é que nós aqui estejamos, e façamos 
Ires tendas, uma para ti, outra para Moysés, e outra 
para Elias.» Ainda falava assombrado, não sabendo 
o 'que dizia, quando veiu uma nurem luminosa, e os 
cobriu, ouvindo-se a voz do Eterno Padre, qUtl dizia: 
uEste é o meu Filho muito amado, o Filbo da mi
nha complacencia: ouviu-o. D Osdiscipulos, ouvindo 
esta voz, caíram de bruços, e tiveram grande medo; 
porem JeRUS tocou-os, e disse-lhes: (J. Levantai-vos, e 
não temais. » Levantaram-se os discípulos, ergueram 
oS olhos, e não viram mais do que tão somente a 
Jesus. 

Tendo Jesus descido o monte, e voltado aos ou
tros seus discípulos, uma grande multidão de povo, 
transportado de contentamento, e de admiração, cor
reu a saudaI-o. Rompeu então por entre o povo um 
homem, e disse a Jesus: « Rogo-te, Senhor, que po
nhas os olbos em meu filho, porque. é o unico que 
tenho, e está possuido de um espirito mudo. Pedi 
a teus discipulos que o expellissem, e elles não po
deram. » 

O filho desse homem era lunatico, e o demonio o 
atormentava c.ruelmente, e o lançava por terra, no 
Jogo, na agua, para o matar, e o pobre do moço es-
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cumava pela boca, rangia com os dentes, e mirrava 
a olhos vistos. Trouxeram o maneebo, e ainda bem 
lião tinha visto a Jesus, quando logo o espirito irn, 
mundo o começou a agitar com violencia, e o fez ca
ir por terra, onde se revolvia babando-se todo. Je
sus perguntou ao pai do mancebo: II Quanto tempo 
ba que lhe succede isto ?--Desde a infancia, respon
deu o pai, e se tu podes alguma cousa, ajuda-noS", 
tem compaixão de nÓs.-Se tu podes crer, disse-lhe 
Jesus, tudo é possivel ao que crê.-Sim. Senhor, eu 
creio, replicou o pai, })anhado em lagrimas. » Então 
Jesus ameaçou o espirito immundo, dizendo-lhe: «Rs
pirito surdo e mudo, eu te mando, sai desse movo, 
e não tomes a entrar n'eIle. » O demonio, dando hor. 
rendos gritos, saiu do mancebo maHratandü'-o muito, 
e deixou-o como morto; porem, Jesus, tomando-e 
pela mão, o levantou, e elre se erguetl, e ficou são. 

Perguntaram os di.scipulos a Jes\:ls, aperias entrou. 
em casa, pOl'que não tinham eUes podido expulsar 
aquelle demonio? « Por causa da rossa pouca fé, 
respondeu Jesus. Na verdade vos digo, se th'erdes 
fé, como 1:IIll grão de mostarda, nada vos será im. 
possiyel, e com uma só palavra mudareis as arvo
res e os mohtes de seu lugar. l) 

Jesus Christo ,paga'o tributo das duas drachmas. 11 oprimo a ambição do! 
discipulos, e dá r~grao 11I1I'Il'perl!ool'. 

Voltava JeS1:ls a CafarnaUll1, e chegaram~se a Per 
dro os que e.obravam o tributo das duas drachmas, 
e disseram-lhe: Vosso Mestre não paga às duas dra, 
chmas ?-Paga, lhe respondeu Pedro. » Depois que: 
entrou em casa, Jesus disse a Pedro: « Que te pare~ 
ce, Pedro·? De quem recebem os reis da térr'a atri
buto ou censo? de seus filhos, ou dos estranhos ?-' 
Dos estranhos, respondeu Pedro.-Logo são izentos 
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as filhos, replicou Jesus. l) Queria Jesus dizer que 
sendo rei, filho de réi, e filho de Deus, não devia pa
gar o tributo, mas depois acrescentou: o: Para que os 
n~o escandalizemos, Pedro, vai ao mar,' e lança o aD~ 
zol. Toma o primeiro peixe que subir, abre-lhe a 

CIIBISTO NO HORTO. 

boca, e acharás dentro um stafer, ou moeda de qua
tro drachmas. Tira a moeda, e paga o tributo por 
mim, e por ti. » 

N'aquella hora chegaram-se a Jesus os seus disci
pulos, dizendo: o: Mestre, quem julgas tu que é maio!.' 
DO reino dos céus?» Jesus chamando a si um meni-

3 
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no, o poz no meio delles, e depois deo abraçar, dis
se: a Todo aquelle que se fizer humilde e pequeno, 
como este menino, esse serà o maior no reino dos 
ceus, e o que receber em meu nome um menino, tal 
como este, a mim é que recebe. Se algum que~ 
ser o primeiro, será o ultimo de todos, e o servo 
de todos. porque o Filho do Homem não veiu para 
ser servido, mas para servir, e dar a sua vida 
em rec1empção de muitos. Vêde não despreseis al
guns dos vossos irmãos, por que YOS declaro que os 
seus Anjos da guarda estão vendo incessantemente a 
face de meu Pai. que está nosCélls. E qualquer que 
vos der a beber um copo d'agua em meu nome. em 
attenção a que sois cousa de Ch!'isto, não perderà a 
sua recompensa. Ai do munelo por causa dos escan· 
dalos, e ai do homem que os praticar. porque melhor 
]he .fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó 
deatafona, e que o lançassem no fundo do mar I Ora 
se a tua mão. ou o teu pé te escandalisa, corta:"o, e 
lança-o fóra de ti, porque melhor .te será entrar ria 
vidil eterna manco, ou aleijado, do que tendo duas 
mãos, ou dous pés, e ser lançado no fogo do inferno, 
que nunca se apaga. Se o teu olho te escandalisa, ar
ranca-o, lança-o fóra, porque melhor te é entrar RO 
Reino de Deus -com um só olho, elo que tendo dous, 
e ser lançado no fogo do inferno, que nunca se apaga! b 

Querem dizer estas palavras de Jesils que devemos 
desprezar as ~ousas mais uteis e maü; amadas, quan
do ellas são capazes de nos fazer tropeçar na culpa, 
e que devemos ser humildes, e caridosos, fl que tod.o 
aquelle que tiver orgulho, e quizer ser o primeiro; 
ou o maior. offende a igualdade fraternal, que é a ba
se da moral evangelica, e da sociedade christã. De
pois disse ainda Jesus que devemos perdoar as offen
sas recebidas, e que devemos perdoar sete vezes por 
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dia, se a pessoa que nos offende se mostrar sete vezes 
arrependida, isto é que não nos cancemos de per
doar a quem de suas culpas se arrepende. Tendo 
Pedro perguntado a Jesus quantas vezes elle devia 
perdoar ao seu proximo, se sete vezes? lhe respon':' 
deu o Senhor, que não só sete, mas setenta e sete. E 
para demonstrar-lhe a necessidade e os lucros da 
prompta disposição em perdoar, propoz a parabola do 
rei'que tomando contas a seus servos, e achando que 
um lhe devia tão sobejo cabedal, que não tinha com 
que lhe pagasse, mandou que o vendessem, e sua mu
lher, e filhos. O sen'o, lançando-se a seus pés; roga
va que lhe egperasse, que pagaria tudo, e o rei dis
poz-'se a perdoar. Apen<ls esse desventurado sahia da 
presença do rei, encontrou logo outro servo, que lhe 
de,1a uma pequenina quantia, e sem lhe ouvir ro
gos, nem desculpas, o travou, do pescoço, e o mandon 
encarcerar. Tanto que o rei soube isto, mandou cha
mar o servo ingrato, que pedia o perdão para si, e 
não o concedia aos oUtl'OS, e, exprob:mdo-o de des
humano, o entregou aos algozes, para que delle co
brassem a divida inteira. 

Reprehende J"SIlS o zolo inconsiderado de Thiago e João.-Scpal'a setenta e 
dois discijHllos a qlll'!Il mauda prégar,- Ensina a um doutor de 

Lei f<lmO se ha de amar o pNximo.-Hos[Jcda-sc em 
casa de ~fal'tha. 

Ia-se chegando o tempo em que Jesus havja de 
deixar a terra, e como era mister fosse a Jerusalem, 
mandou adiante alguns discipulos para qúe lhe pre
parassem hospitalidade n'uma cidade dª Samaria. 
Não quizel'am os habitantes d'aquella cidade recebe
los, e Thiago e João disseram então a Jesus: ex Que
reis, Senhor, que façamos descer fogo do céu, e que 
os abrazemos? D Virou-se JeSllS para elles, e disse
lhes: ex Não sabeis que espirito vos deve dominar. 
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O Filho do homem não veill a .perder- as almas, mas 
a faze-Ias felizes. J) Seguiram seu caminho,. e foram 
pernoitar a outro lugar. 

Por este mesmo tempo escolheu Jesus setenta ,e 
dois discipulos, e mandou-os de dous em dous adi
ante de si por todas as cidades, e lugares, para onde 
elIe tinha de ir, e lhes deu as mesmas instrucções 
que já havia dado aos Apostolos, e poder igual sobre 
os demonios, .e terminou dizendo-lhes: « Quem vos 
ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, amim des
preza. I) Voltaram elles mui contentes, dizendo: «Os 
mesmos demonios.em vosso nome, Senhor, se nos 
sujeitam.» Jesus ,porem lhes respondeu: «Não vos 
comprazais tanto porque os demonios vos obedecem) 
e alegrai-vos antes porque vossos nomes estão es
criptos no céu. » 

Depois disto levantou-se um doutor da lei para 
tentar a Jesus, e lhe disse: II Mestre, que hei de eu 
fazer para possuir a vida eterna '?-Que é o que es
tá escripto na lei'? como lês tu?, lhe respondeu Je-' 
sus.-Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu co
ração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendi
mento, e ao proximo como a ti mesmo, disse o dou
tor .-Respondestes bem, replicou Jesus, e obra assim, 
e viverás: » O doutor, porem, queria passar por ho
mem justo e fiel observador da lei, e instava por sa
ber quem era o seu proximo. Jesus propoz então a 
parabola do bom Samaritano, que pertencia a uma 
r.eligião diversa da dos judeus, e disse: II Um homem 
baixava de Jerosalem a Jericó, e vciu a cair nas mãos 
dos ladrões, que logo o despojaram do que levava, 
e depois de o terem maltratado com muitas feridas, 
se retiraram deixando-o meio morto na estrada. A
conteceu pois, que passava pelo mesmo caminho um 
Sacerdote, e quando o viu passou de largo. Tambem 



69 

passou um Levita perto d'aquelle lug<lr, viu o ho
mem ferido, e não lhe deu soccorro. Mas um Sam a
ritano, que ia seu caminho, montado a cavalo, che
gou-se perto delle, e, movido pela compaixão, ape
ou-se, atou-lhe as feridas, lançou nellas azeite e vi
nho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a 
uma estalagem, pagou adiantado ao estalajadeiro, e 
pediu que o tratasse como a si proprio. » Não se im
portou pois o Sacerdote ~om o homem ferido,e eram 
ambos da mesma religião. Do mesmo modo proce
deu o Levita, e só o excomungado, o scismatico Sa
maritano teve compaixão do pobre judeu, que per
tencia á raça dos seus perseguidores. POI' isso per
guntou Jesus ao doutor, para que se applicasse a si 
mesmo a parabola: «Qual dos tres foi o proximo do . 
ferido ?-O que usou com eIle mi')ericordia, respon
deu o doutor,-Pois vai lhe tornou Jesus, faze tu o 
mesmo. » 

Tinha Jesus entrailo em uma aldeia, e hospedou
se em C<lsa de Martha, irmã de Maria, e de Lazaro. 
Sentou-se Maria aos pés elo Senhor, e toda enlevada 
ouvia a sua pala\Ta, e 1\1al'tl13, porem, andava, toda 
afadigada na continua lida da casa, e dispunha e a
parelhava tudo para tão divino hospede. Não ponde 
Martha soífrer a negligencia de sua irmã, e apresen
tou-se diante de Jesus, e disse-lhe: « Senhor, a ti 
não se te dá que minha irmã me deixasse andar ser
vindo só? Diz-lhe pois que me. ajude.-Martha, 
Martha, lhe respondeu Jesus, tu andas muito inqui
eta, e te embaraças com o CuidaI' em muitas cousas, 
entretanto só uma eousa é necessaria, e Maria esco
lheu a melhor parte, que lhe não seni tirada. » 

Jcsus Christo eusina scu; discipulos a orar 

Um dia estava Jesus fazendo a sua oração, e, quan-
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do acabou, lhe disse um· dos seus discípulos: ex Se~ 
nhor, ensina-nos á orar, assim como tambem João en
sinou aos seus discipulos. » Então deu-lhe Jesus n'es
ta occasíão, e em outras, as seguintes instrucções ãcer
ca da oração. 

Pw\'er.l\ Il.t \\\,te,\,,~iio. 

cc Quando vos disposerdes a orar, disse Jesus, per
doai aos que poderiam ter-vos o1fendido, para que 
vosso Pai celestial vos perdôe vossos pecados. Se não 
lhes perdoardes, tambem Deus \'OS não perdoara. ' 

Quando orardes, não façais como os hypocritas, que 
se mostram orando nas Synagogas e cantos das ruas 
pam serem vistos dos homens. Tambem não é mis
ter que multipliqueis muitas palavras, como fazem os 
pagões, pois cuidam que pelo seu muito falar serão 
ouvidos. 

Não queirais por tanto parecer-vos com elles: por 
que vosso Pai sabe o que "OS é necessario, plimeiro 
que vós lho peçais, Deste modo é que deveis orar:, 

Padre nosso, que estás no Céu: santificado seja o 
teu nome. Venha a nós o teu reino~ e seja feita a tua 
vontade, assim na terra, como no Céu. O pão nosso 
de cada dia nos dá hoje, e perdôa-nos as nossas divi
das, àssim como nós tum bem perdoamos aos nossos 
devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, 
e livra-nos do mal. Amen. » ' 

Y\'\"\'\\.e to'\\~\l,,\\~\l, e'\ll. De,"s. 

cc Alcançareis tudo que pedirdes com firme confi
ança. Tudo que pedirdes a meu Pai, em meu nome, 
ser-vos-ha concedido, para que o Pai seja glorificado 
no Filho. Quando pedirdes alguma cousa, em mEm 
nome, eu "o-la darei. Se algum de vós OUtl'OS pedir 
pão a seu pai, acaso dar-Ihe-ha elle uma pedra? Ou 
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se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou 
se lhe pedir um ovo, por ventura dar-lhe-ha um es
corpiãO? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar 
lJoasdadivas a vossos filhos: quanto mais vosso Pai, 
que está nos Céus, dará bens aos que lhes pedirem? 
E assim tudo o que vós quel'eis que vos façam os ho
mens, fazei-o tambem vós a elles. » 

\l'UlI\\.\\\\Il\\e. 

Como alguns tinham em si grande confiança, e jul
gando-se justos desprezavam os outros, propoz-lhes 
esta parabola: « Subiram dous homens ao Templo a 
fazer oração: um Phariseu, e outro Publieano. O Pha
riseu posto em pé, olhando a todos os outros como 
pecadores, orava lá no seu interior com muita refina
da soberba, e dizia: «Graças te dou, meu Deus, por 
que não sou como os mais homens, que são uns la
drões, uns injustos, uns adulteros. Nem sou tambem 
como este Publicano, e jejuo duas ·vezes na semana, 
e pago o dizimo de tudo o que tenho. » O Publicano, 
pelo contrario, posto lá de longe, mettido em um can
to, cheio de confusão, e verdadeiramente humilhado, 
não ousava nem ainda levantar os olhos ao Céu, e ba
tia nos peitos, dizendo: «Meu Deus, sê propicio a 
mim pecador. » Pois este, acrescentou Jesus, voltou 
justificado para sua casa, e não 6 outro: porque todo 
o que se exalta, será humilhado, e todo o que se Im
milha, será exaltado. » 

l' \\'1'M'\J\\~M\(';U. . 

Sel'\'iu-se o Divino Mestre de duas comparaç.ões, 
pam lhes fazer comprehender que é mister orar com 
perseverança. «Se qualquer de vós, lhes dizia, tiver 
um amigo, e for ter com elle á meia noite, e bater 
na sua porta, dizendo-lhe: Amigo, empresta-me tre;, 



72 

pães, porque me veiu um hospede de viagem, e na· 
da tenho que lhe dar; e se. o a!lligo, ficando na ca· 
ma, lhe responder: Não sejas Importuno, a porta 
já está fechada, e os meus criarJosjà estão dormin· 
do, não me posso levantar a dar-tos; e. se o outro 
perseverar em bater, digo-vos em verdade, que no 
caso que elIe se não levantar a dar-lhos, por ser seu 
amigo, certamente pela sua importunação se levanta· 
rá, e lhe dará quantos pães precisar. » 

Fazendo a outra comparação, disse: Havia em cer
ta cidade um juiz, que não temia aDeus, nem res
peitava os homens, e na mesma c;idade havia tambem 
uma vi uva, que repetidas vezes lhe pedia justiça, di
zendo: a Sustenta o meu direito contra o que conten
de comigo.» Por muito tempo o juiz não lhe quiz 
dar deferimento, mas pOI' ultimo disse. lá comsigo: 
« Ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os 
homens, todavia como esta viuva me importuna, far
lhe-hei justiça, porque me é pesada, e quero ver-me 
livre d' eUa. » _ 

Depois aC(jJ'escentou Jesus: IX Em verdade vos digo: 
Pedi, e dar-se-vos-ha: buscai, e achareis: batei, e 
abrir-se-vos-ha, porque todo o que pede, recebe: e o 
que busca, acha: e a quem bate, abrir-58-ha. » Da
qui conclue S. Jeronimo que todo aquelIe, que não 
recebe, que não aeliêl, e a quem se não abre a por
ta, é,porque não pediu como devia, nem buscou com 
diligencia, nem bateu com perseverança. 

Mostra Jesus quanto necessitamos da pcnitencia . .,-Sara uma mulher en
cw·vada.-Ensina a entrar pela pOI·ta e.tl·cita. 

Naquelle tempo foram contar a Jesus que Pilatos, 
governador da Judéa, malluára matar certos Galileus, 
que sacrificavam no_Templo. Então Jesus lhe disse: 
« Vós cuidais que aquelles Galileus, por haverem pa-



73 

decido tão cruel morte; eram maiores pecadores que 
todos 08 outros da Galiléa? Não eram, eu vo-lo de
claro: mas se vós outros não fizerdes penitencia, ha
veis de acabar como esses desgraçados. O mesmo de
veis entender dos desoitos Jerosolomitanos, que mor-

o BEIJO D~ JUDAS. 

reram esmagados, quando a torre de Siloé caiu sobre 
elies. Não eram menos pecadores que os outros mo
radores de Jeruzalem, lllas vos torJos acabareis da 
mesma sOl'te, se não fizerdes penitencia. » E, para 
que não desprezassem o tempo saudavel para a pe
nitencia de suas culpas, fez a seguinte comparação: 
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« Um homem tinha uma figueira plantada na sua hor;.. 
ta, e foi colher os figos, mas não achou nenhum. En
tão disse ao hortelão: Olha, tres annos ha que pro
curo figos nesta figueira, e não os acho: corta-a pó: 
is pelo pé, visto que inutilmente occupa a terra.~ 
Senhor, deixa· a ainda este anno, porque vou esçava-Ia 
em roda, e lançar-lu e esterco, respondeu o hortelão. 
Se com isto der fructo bem está, e senão, eu a cor
tarei depois. » 

Num dia de sabado estava Jesus ensinando na 
synagoga, e viu ali uma mulher, que estava doente 
havia desoito annos, e anduva tão encllfvada, que não 
podia olhar absolutamente para cima. Vendo-a Je
sus, chamou-a, poz sobre elIa as mãos, e disse-lhe: 
«Mulher, estás livre do teu mal.» No mesmo ins
tante ficou a mulher dil'eita, e glorificava a Deus; 
mas o principe da synagoga, indignado de ver que' 
Jesus fazia curas no dia de sabado, disse para o po
vo: «SeIs dias estão destinados para trabalhar: vin
de pois nestes a ser curados, e não em dia de sa
bado.» Mas Jesus respondendo lIle disse: «Hypo
critas, não desprende cada um de vós nos sabados 
o seu boi, ou o seu jumento, e não os tira da estri
baria, para os levar a beber? Porque razão logo não 
se devia curar no dia de sabado esta filha de Abra
hão, que ha desoito aonos padecia? u A estas palavras 
ficaram corridos seus adversarias, e todo o povo se 
alegrava de vel' as maravilhas que fazia. 

Noutra occasião veiu um homem a Jesus, e per
guntou-lhe. se' seriam muitos os que se haviam de 
salvar. « Porfiai a entrar pela porta estreita, disse 
Jesus, porque vos digo que muitos procurarão entrar, 
e não poderão. Quando o pai de família tiver entra
do, e fechado a porta, vos outros estareis de foea, e 
come~,areis a bater à porta, dizendo: « Senhol" abre-
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nos: e elle vos responderá: Não sei donde sois. En· 
tão começareis vós a dizer: Nos somos aquelles, que 
em tua presença comemos, bebemos, e a quem tu 
ellsinaste nas nossas praças. E elle vos responderá: 
Não sei donde vós sois, e afastai·yos de mim, obrei· 
r08 deiniquidade.-E ali será o choro, e o ranger dos 
deotes, quando virdes que Abrabão, e Isane, e Jacob, 
e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós 
ficais fora delle excluidos. » 

Um sabado depois entrou Jesus em caga de um 
principe Phariseu a tomar a sua refeiljão. Achava-se 
tambem ali um homem._hydropico, e Jesus pergun
tou aos Phariseus: cc E permittido fazer curas no 
sabado?» Ficaram elles calados, e Jesus pegando 
no homem o CUl'OlI, e o mandou embora, e disse 
aos Phariseus: « Quem ha dentre vós, que, se o seu 
jumento, ou o seu boi cair n'uma cacimba em dia de 
sabado, o não tire logo no mesmo dia?» Não lhe 
podiam replicar, e observando Jesus que tomavam 
elles os primeiros assentos na meza, reprehendeu a 
sua vaidade, e assim lhes disse: « Quando fores con
vidado a algumas vodas, não te assentes no primeiro 
lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa 
mais authorisada do que tu, e que o dono da casa te 
diga: «Dá o teu logal' a este.» Envergonhado irás 
então assentar-te n'outra parte, e por isso, quando 
fores convidado, vai tomar o ultimo lugar, para que 
o dono da easa te diga: «Amigo, senta-te mais para 
ci.ma.» Sef\'ir-te-ha isto de gloria na presença dos 
que estiverem juntamente sentados á meza, porque 
todo o que se exalta, será humilhado, e todo o que 
se humilha, será exaltado. » 

Depois demostrou Jesus que viera chamar os ho
mens para o banquete do céu, e disse: «Um pai de 
família fez uma grande ceia, e.convidou a muitos. Che-
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gou a hora da ceia, e mandou um de seus servos Íl 
dizer aos convidados, que viessem, porque· tudo es
tava já aparelhado. Mas todos á uma começaram a 
escusar-se, e disse-lhe o· primeiro: Eu comprei uma 
quinta, preciso vê-la, e rogo-te que me dês por escu
sado.-Disse outro: Eu comprei cinco juntas de bois; 
vou experimental-os, e rogo-te que me dês por escu
sado.-Eu casei, disse um terceiro, e por isso não 
posso ir lá. Desculparam-se os mais com outros pre
textos, e o servo deu conta a seu senhor de tudo isto. 
Irou-se o pai de família, e disse ao servo: Vai ás 
praças, e ás ruas da cidade, e traze-me cá quantos 
pobres, e aleijados, e cegos, e coxos achares, pOl'que 
nenhum daquelles homens, que foram convidados, 
provará a minha ceia. » 

Nesta parabola quiz mostrar Jesus que a ceia do 
pai de familia é o banquete, que Deus offerece a to
dos os homens, aonde a mentira troca-se pela verda
de, e' o mal pelo bem. Mas neste mundo existem 
muitos homens fascinados pela ambição, engolfados 
na riqueza, e que recusam tomar assento no banque
te, e desculpam-se dizendo, que não lhes sobra o tem~ 
po. Esta é a razão porque os pobres ocuparão os lu
gares da meza, porque teem fome, e feliz o que pa
dece fome, porque fiC31'á farto. 

Parabolas consoladoras. 

Entre as pessoas que rodeavam de ordinario a Je
sus Christo Ílavia muitos Publicanos e pessoas de má 
vida, que gostavam de ouvir sua palavra. Os Escri
bas e Phariseus não' cessavam de estranhar uma tal 
familiaridade, e Jesus, para os convencer de quão in
justamente eram queixosos, lhes disse: « Qual de vós 
outros é o homem, que tendo cemovelbas, e des
garrando-se, e perdendo uma, não deixa as noventa 
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e nove no deserto, e vai buscar a que se havia perdi
do e, achando-a, a não ponha sobre seus llOmbros, e 
ve:ma convidar aos seus amigos, dizendo-lhes: Con
gratulai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que 
se havia perdido? Assim haverá mais alegria no céu 
pela conversão de um pecador, que sobre noventa 
e nove justos, que não precisam de penitencia.-Ou 
que mulllet' na, que tendo a insignificantissima quan
tia de dez rlrachmas, e perdendo uma, não acenda a 
candeia, e não varra a casa, e não na busque com 
muito sentido, até que a ache? E que depois de a a
char, não convoque as suas amigas, e visinhas, para 
lhes dizer: Congratulai-vos comigo, porque achei a 
drachma, que havia perdido? .Assim \'OS affirmo, que 
se regozijarão os anjos por um pecador, que faz pe
nitencia. » 

O r'\\\\O l'~o\\""o. 

Com outra parabola patenteou mais esta ,·erdade. 
Um homem tinha dous filhos, e o mais moço prdiua 
seu pai que lhe désse a parte da fazenda, que lhe to
cava. Entrouxando tudo que era seu, partiu o tUho 
mais moço para uma terra muito distante, n'um paiz 
estranho, e ali estragou em devassidões o que tinha 
recebido, e, apertado pela tome, viu-se obrigado a 
guardar os porcos de um rico lavrador. Andando ro
to, faminto, e maltratado, entrou em si, lembrou-se 
da fartura da casa de seu pai, e exclamou com a mai
or dor: « Ah I quantos servos teem a estas horas pão 
com abundancia em casa de meu pai, em quanto eu a
qui estou morrenelo á fome I Já não posso por mais 
tempo so1ft'er este infortunio, e vou ter com meu pai, 
lançar-me a seus pés, e pedir-lhe perdão.» Com es
te louvavel arrependimento, dirigiu-se á casa de seu 
pai, e prostrado a seus pés, pediu ser tratado como 
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os seus servos. Movido o pai de ternura, lhe lançou 
os braços ao pescoço, e o beijou, em quanto o filho 
dizia: «Pequei, meu pai, contra vós, e não sou dig.: 
no de ser vosso filho. » Esta humildade o congraçou 
cordialmente com o pai~ que, voltando-se para os cri· 
ados, disse: « Vão já buscar o melhar vestido para 
meu filho, e trazei tambem uma vitela bem gorda; 
pois quero hoje dar um banquete, e que nos regozi
jemos todos. » O irmão mais velho, que sempre ti
nha vivido como bom filho, mostrou-se enfadado quan
do, ao recolher-se dos campos, viu que se fazia por 
uni dissoluto o que nunca se tinha feito por elIe, que 
tinha sido fiel e morigerado. lUas apenas o pai soube 
o" que se. passava no s"eu coração, fez-lhe entender 
flue todos os filhos eram igualmente estimados por 
um bom pai, e acrescentou: « Meu filho, teu it'mão 
estava morto, e agora resuscitou: estava perdido, e 
nós o tornamos a achar. » 

Parabola do fcitor infiel.-C 'nfl.lnde Jesus Christo a a.-ar~zn dos Ph.,riscus. 

Para mostrar o proveito da esmola, disse tambem 
Jesus a seus discípulos: «Um homem rico tinha um 
feltor, que foi accusado de ladrão. Chamou-o o amo, 
e lhe disse: Que é isto que ouço dizer de ti ? Dá con
ta da tua administração, porque já não poderás ser 
meu feitor. Vendo-se o feitor privado do seu omcio, 
disse comsigo mesmo: Que farei, visto que meu amo 
quer tirar-me a feitoria? Não posso cavar, e tenho 
vergonha de mendigar. :Mas jà sei o que hei de fazer; 
para que, quando for deitado fóra da feitoria, ache 
quem me recolha em sua casa. Tendo pois chamado 
cada um dos devedores de seu amo, disse ao primei-
1'0: Quanto deves tu a meu amo ?-Cem cados de 
azeite, respondeu eIle.--Toma a tua obrigaçãO, e es-
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. creve outra de cincoenta, que ficarás devendo, repli
cou o feitor. Depois disse a outro: E tu quanto de
ves?-Cem córos de trigo, respondeu elle.-Toma o 
teu eSérito, disse-lhe o feitor, e escreve oitenta. E 
o amo louvou -o feitor iniquo, porq ue mostrou-se ho
mem de juizo. » 

Com esta parabola ensinou Jesus a imitar, não a 
injustiça, mas a prudencia do feitor, que soube gran
gear amigos na pessoa dos pobres, e por este modo 
mostrou que devem os ricos, por meio da esmola, 
adquirir tambem amigos, que os recebam no céu. 

Depois contou Jesus a parabola do rico avarento: 
« Um homem rico, disse Jesus, vestido de purpura, 
elinhos finos, todos os dias se banqueteava, e á sua 
porta estava deitado um pobre mendigo por nome 
Lazaro, todo eobe['to de chagas. O pobre Lazaro de
sejava fartar-se das migalhas, que cahiam da meza ex
plendida do rico avarento, masnioguem lhas dava, 
e somente os cães vinham lamber-lhe as feridas. Mor
reu o rieo ;n'arento, que não tinha tido compaixão 
dos pobres, e que era menos piedoso que os cães, e 
morreu tambem Lazaro, porem ambos tiveram diver
so destino. Lazaro foi le\"ado pelos anjos ao seio de 
Abrahão, deposito dás almas justas, e o rico foi se
pultado ·no inferno, d'onde via, para maiol' castigo, o 
pobre mendigo renturoso no céu. «Abrahão, meu 
pai, clamava o rico, tem compaixão de mim. e orde
na a Lazaro, que molhe na agua a ponta do seu de
do, e me venha refrescar a Iingna, porque são gran
des os tormentos, que soft't'o nestas chammas. ) Abra
hão lhe respondeu: « Lembra-te que recebeste no 
mundo calJedaes e delicias, e que Lazaro não teve 
senão males: por isso está eUe agora consolado, e tu 
em tormentos. » 

A paralJola do rico avarento pinta ao VÍYO o casti-
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go dos ricos insensatos, que negam a esmola ao pro
ximo necessitado, e que, sendo meros depositarios da 
riqueza, que Deus lhes concede para o bem, lembram
se unicamente de si, e não se importam que seus iro' 
mãos andem nús, tremam de ffio, ou morram de fo
me. Por isso, na outra vida são os males deste mundo 
compensados, e os pobres, ou os Lazaros, gozam no 
paraizo o descanço, a alegria, a bemaventurança eter-
na, e os máus ricos so.ffrem BD inferno o remorso que 
abraza, a inquietação febril, e os tormentos doloro
sos, porque não tiveram compaixão do proxímo. 

Jesus vai á festa dos Tal>ernaculos, c absoh'e a mulher adultcra.-Que
rem os Judeus apedr~jal·o, porque diz ser o Filho do Padre Eterno. 

Viera Jesus'Christo a Jerusalem pela festa dos Ta
bernaculos, e ensinava no Templo com grande admi
ração dos Judeus, que diziam entre sí: «Como sabe 
este homem as Escripturas, sem as ter estudado? » E 
Jesus Christo lhes respondeu: rrA minha doutrina não 
vem de mim, porem de Deus, que me mandou ao 
mundo. » Muitos do povo creram nas suas palavras, 
e Jesus retirou-se, aquelIa noute ao monte. Olivete, 
afim de evitar as pel'seguições dos Judeus. 

No dia seguinte pela manhan veiu ao Templo, onde 
se poz a doutrinar o povo, que em roda d'elIe se a
pinllava. Ali lhe trouxeram os Escribas e Pbariseus 
uma mulher apanhada em adulterio, e pondo-a na sua 
presença, no meio d'aquefle povo, lhe disseram: (Es
ta mulher commetteu adult~rio, e manda Moysés na 
lei, que os que estão certos do crime a apedrejem. 
Que dizes tu?» Faziam esta questão capciosa para 
accusarem a Jesus de violador da lei, se absolvesse a 
mulher, ou de crueldade, se a mandasse apedrejar. 
Porem, Jesus não disse palavra, e, abaixando-se: poz
se a escrever com o dedo na terra. Como os Phari-



81 

seuspet'severavam que respondesse, Jesus então se 
ergue, e diz: « Atire-lhe a primeira pedra, quem se 
achar sem culpa, » e tornou a curvar-se e a escre
ver. Foram-se todos retirando attonitos da resposta 
não esperada, e instigados de roedores remorsos •. 

A COROA DE ESPINHOS. 

Quando Jesus viu que ficava só, perguntou á mulher: 
« Onde estão os que te accusavam ? Ninguem te con
demna ?-Não, Senhor, respondeu ella.-Nem eu te 
condemnarei, tão pouco, disse Jesus. Vai-Le, e não 
tornes a pecar. » 

Augmentava de dia em dia o odio que os Judeus 
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conceberam contra Jesus Christo, mas esse adio não 
lbe impedia prégar-Ihes a verdade, e lhes: dizia que era 
a luz do mundo, e que não andaria em trevas quem o 
seguisse. mas que teria o lUme da vida. Replicaram 
os Phariseus: . « Tu és' o -que dás testemunho de ti 
mesmo, e por tanto. não e verdadeiro o teu testemu
nho. » Então Jesus respondeu: cc O meu testemunho 
é verdadeiro, pois sei donde vim, e para onde vou; 
mas vós não sabeis donde eu. venho, nem para onde 
vou. Julgais segundo a carne, e, se,eu julgo aIguem, 
o meu juizo é verdadeiro, porque eu não sou só, e 
tambem represento meu pai, que me enviou ao mun
do. E na vossa mesma lei está escripto que o teste
munhode duas pessoas é verdadeiro. » 

Estas verdades, que desIwnbravam cs soberbos, es
clareciam a outros que davam credito ás suas pala
vras. Disseque seriam seus verdadeiros discipulos, 
se fossem firmes em obsenar 'a soa dontrina, e que 
entrariam na verdade, e que por elIa seriam liberta
dos. Replicaram os Judeus que eram filhos de Abra
hão, e que, por tanto, eram livres, e não escravos. 
« Mas quem peea,lhes dizia Christo, captiva-se ao 
pecado, e 50 é 1iwe quem delle se descaptiva. Sim, 
sois filllos de Abrahão, mas segundo a carne, e re
geitando a, verdade vos fazeis filhos da mentÍl'a e do 
demonio. » Depois de varias razões que lhes deu, dis
se-lhes: « Não é nada a minha gloria, se eu glorifico 
a mim mestuo; porém meu Pai, aqueIle, que dizeis 
ser vosso, Deus, é quem me glorifica. -Vosso pai Abra
hão desejou anciosamente ver o meu dia: viu-o, e ficou 
cheio de gozo.-Não che.gas, lhe disseram, a cincoen
ta annos, e viste Abl'ahão l ' que morreu ha tantos se
culos ?-Por certo, lhes respondeu, por certo que an
tes de Abrahão era eu.» Aqui pegaram em pedras 
para apedreja-lo; porem Jesus se occultoo, e saiu do 
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Templo, evitando por então o arrojo de seus inimi~ 
gos para se entregar a todo o seu odio, quando lhe 
chegasse o tempo de padecer. 

Jesus dá visla a um cego do nascirnonlo.-Significa ser elle o bom pastor. 
Cura dez leprosos, o ensina em que consiste o reino de Dans. 

Passava um dia junto de Jesus Christo um cego 
de nascimento, e os discípulos lhe perguntaram se 
tinha cegado por pecados SAUS, ou pelos de seus 
pais. II: Não cegou por pecados seus, nem pelos de 
seus pais, respondeu Christo, mas 8im para que nelle 
mais resplandeçam os prodígios do poder divino. » 

Dito isto, cuspiu no chão, fez lodo do cuspo, e untou 
com o lodo os olhos do cego, e lhe disse: II: Vai, e 
lava-te no tanque de Siloé. » Os visinhos, e quantos 
o conheciam de pedir esmola, nTIo davam credito a 
seus olhos, e duvidavam se era o mesmo ou outro 
parecido com elIe. a Sou eu mesmo, a quem Jesus 
deu vi~ta, dizia o cego a todos. » Como este milagre 
fôra feito n'um sabado, indignaram-se os Phariseus, 
e altercavam com o mancebo, que tinha sido curado, 
mas ene respondeu-lbE's: « Cousa pasmosa é que não 
saibais que é Filho de Deus quem com milagres dá 
olhos a um cego de nascimento.» Espancaram-no, 
mas Jesus o acolheu com bondade, e lhe disse: 
« Crês no Filho de Deus 'l-Creio, Senhor, » disse ° 
cego, e prostado a sens pés o adorou. 

Para confundir a vaidade dos Phariseus, que, sen
do cegos, queriam serYir de guia aos outros, disse
lhes: cc O bom pastor abre a pOI'teira do aprisco, tira 
para fora as ovelhas, caminhaacliante, chama-as pelos 
seus nomes, e ellas o seguem, porque reconhecem a 
sua voz. Porém o mau pastor, o homem mercenario; 
deixa as ovelhas, e foge, quando vê vir o lobo, e 
não se sac.l'Hlca pOl' ellas, porque lhe não pertencem. 
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Por isso as ovelhas não seguem o mau pastor, e fo
gem delle, porque não lhe' conhecem a voz. Todo$ 
quantos tem vindo são ladrões e roubadores, e não 
vieram senão a furtar, e- a· matar, e a perder. Eu 
sou a porta do aprisco das ovelhas, e se alguem en
trar por mim será salvo. Eu sou o bom pastor, e 
conheço as minhas ovelhas, e as que são minhas me 
conhecem a mim. O bom pastor dá a propria vida 
pelas suas ovelhas. »D~clarou-Jhes, emfun, que não 
eram os Judeus as unicas ovelhas por quem tinha 
de morrer, mas que os Gentios deviam tambem 
serem guiados ao rediL e que de todos, que lhe ou
vissem a voz, faria um so rebanho, sendo elle o uni
co pastor. 

Entra,ra Jesus n'uma aldeia, e sairam-Ihe ao en
contro dez homens léprosos, que se pozeram de lon
ge, e levantaram a \'OZ, dizendo: « Jesus, nosso Mes", 
tre, compadecei-\'os de nos. 1) Jesus tanto que os viu, 
disse-lhes: II Ide mostrar-vos aos sacerdotes. » Parti
ram os leprosos, e no caminho ficaram sãos, e um 
delles, que el'a Samaritano, quando viu que havia 
ficado limpo, não poude resistir ao sentimento da 
gratidão, voltou atraz, engi'andecendo a Deus em 
altas vozes, e veiu lançar-se aos pés de Jesus com o 
rosto em terra, dando-lhe as graças. Para patentear 
mais o humilde agradecimento do Samaritano, e a 
ingratidão dos Judeu~, que fiearam curados, Jesus, 
disse, corno admirando-se: « Não sal'aram todos os 
dez? Onde estão os nove? Só entl'e todos se achou 
este estranho pal'a. vil' .dar gloria a Deus? I Ergue-te. 
e vai, que tua fé te sal\'ou. D 

Perguntaram os Pharjseus li Jesus, quando vida o 
reino de Deus, ·e Jesus lhes respondeu: « O reino de 
Deus não virá com mostl'as algumas exteriol'es, e 
por isso não se dirã: Ei-Io aqui, ou ei-Io acolá, por 



85 

que o reino de Deus está dentro em vós. » Por estas 
palavras queria dizer Jesus: o Messias que esperais', 
ja veiu, e está no meio de' vós. Os Phariseus, que 
estavam cheios de orgulho, amavam as riquezas. a 
pompa exterior, como os principes da terra, e por 
isso Jesus lhes ensinava que o reino de Deus con
sistia na brandura, na humildade, na justiça, e na 
caridade. 

Q1WD düllcil ~ salvarem·se os ricos.-Recolllpcnsu rCjCl'vadas aos que seguem 
a J.esus ChrijLa.-Parabola dos trabalhadores da vinha. 

Tendo sai do Jesus para se pôr a caminho, veiu 
correndo para elle um mancebo nobre e rico, e pon
do o joelho em terra. lhe fez esta suplica: « Bom 
Mestre, que devo eu fazer para alcançar a vida eter
na ?-porque me chamas tu bom I lhe perguntou Je
sus. Ninguem é bom senão Deus. Tu sabes os man
damentos: Não ~omettas adulterio, não mates, não 
furtes, não digas falso testemunho, não commettas 
fraudes, honra a teu pai e a tua mãi, e ama ao teu 
proximo como a ti mesmo. Se queres ganhar a vida 
eterna; guarda pois os mandamentos.-Mestre, repli
cou o mancebo, desde a minha mocidade, tenho eu 
observado á risca todos os mandamentos, e que é o 
que me falta ainda? » Jesus amou a simplicidade 
com que falou o manceho, e disse-lhe: « Ainda te fal
ta uma cousa: vende tudo quanto tens, C' dá-o aos 
pobres, e 'terás um thesouro no céu. Depois vem, e 
segue-me.» Ficou o mancelJo desgostoso das pala
vras que ouvir'a, porque era muito afazendado, e foi
se todo triste, e Jesus, olhando em roda, disse a se:" 
us discipulos: « Meus filhos, quão difficil cousa é en
trarem no reino de Deus os que confiam nas rique
zas! Ainda vos digo mais: Que mais faeil é passar 
um camelo pelo fundo de uma agulha, do que en-
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traI' um rico no reino dos Céus. » Os discipulos, ou
vindo estas palavras, conceberamgrande espanto, di
zendo: «Quem poderá logo salvar-se? » Eiltij'o Je~ 
sus, olhando para elles, disse: « Aos homens é isto 
impossivel: mas a Deus tudo é possivel. }) 

Depois disse Pedro a Jesus: II: Eis aqui estamos 
nós, que deixamos tudo, e te seguimos. Qual será po
is o nosso galardão ?:--Em verdade vos affirmo, res
pondeu Jesus, que vos, quando no dia da resurreição 
estiver o Filho do Homem sentado no Throno da sua 
Gloria, vós, torno a dizer, que me seguistes, tambem 
estareis sentados sobre doze thronos, e julgareis as 
doze tribus de Israel. E todo que deixar, por amor 
do meu nome, a casa, ou os irmãos, ou o pai.. OU;) 
mãi; ou a mulher, ou os filhos, ou a fazenda, rece
berà cento por um, e possuirá a vida eterna. » 

Depois Jesus propoz a seus discipulosesta para~ 
bola: «Um llOmem sabiu ao romper da manhã a as
salariar trabalhadores para a sua vinha, e, feito com 
eIles o ajuste, sendo o preço um dinheiro por dia a 
cada um, mandou-os trabalhar. Tendo saido ás nove 
horas, viu estarem outros na praça ociosos, e disse~ 
lhes: Ide vos tambem para a minl13 vinha, e dar-vos
hei o que for justo. Ao meio dia mandou outros, as
sim como às tres horas, e até a uma hora antes de 
pôr o sol, promettendo a todos daI' paga arrazoada. 
Chegada a noite, chamou os trabalhadores, é pagou
l11eso jornal, começando pelos. ultimas, e acabando 
nos primeiros. Cada um dos que vieram á ultima ho
ra teve em paga um dinheiro, assim como cada um 
dos que vieram ás tres horas, ao meio dia, e ás nove. 
Os que vieram de manhan, e trabalharam todo o diaJ 

julgavam que teriam maior paga; porem tambem es-, 
tesnão receberam mais do que um dinheiro, e ao 
rece})e-Io murmuravam, dizendo: Os que vieram ul-
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limos não trabaiharam senão uma hora, e tu os igual
Jastes comnosco, que aturamos o pezo do dia e da cal
ma.-Amigos, respondeu o dono da vinha, não con
viestes comigo n'um dinheiro, cada um? Não vos faço 
pois aggravo, e tomai o que vos pertence. Não me 
será licito fazei' a minha vontade? Quero dar aos 
ultimos tanto como a vós: sou senhor do meu di
nheiro, e posso da-lo a quem me agradar.» Deste 
modo concluia Jesus: «Serão ultimos os primeiros, e 
primeiros os ultimos, porque são muitos os chama
dos e poucos os escolllidos. » 

Iesus abcn~oa 03 mCllinos.-·Casamcnto indissuluvcl.-Resul'reiçãO de Lazaro, 

Voltou Jesus pal'aas margens do Jordão, e ali 
vieram muitos Judeus, e creram em sua doutrina. 
Então algumas pessoas lhe traziam os seus meninos, 
para lhes impol' as mãos, porem os discipulos os 
repeliam com palavras asperas, e ameaçavam aos 
que lhes apresentavam. Jesus le"ou isso muito a mal, 

. a, chamando a si os meninos, disse: « Deixai vir a 
mim os meninos, fi não os embaraçeis, porque dos' 
taes é o reino de Deus. Em verdade vos digo: Todo 
o que não receber o reino de Deus, como um meni
no, não entrarà nelle. » 

Os Pl1ariseus chegar\lm-~e a Je.sus, e, querendo 
tenta-lo, disseram-lhe: cc E por \'entora licito a um 
homem repudiar a sua mullwl', pO\' qualquer caüsa? 
-Não tendes lido, lhes respondeu Jesus, que Deus 
creoo o homem desde o principio, e fe-Io macho e 
femea? Por isso deixará o homem pai e mãi, e <lj un
tar-se-ha com sua mulher, e se'rão dous n'uma só 
carne, e o que Deus pois ajuntou, não deve ser se
parado pelo homem.» Não se deram por convenddos 
os Phariseus, e replicaram-lhe: « Mas porque man-
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dou Moysés dar o homem á sua mulher carta de 
desquite, e repudia-la ?-Pela dureza de vossos cora
ções e prevendo maiores males, Moysés vos.~permit. 
tiu repudiar as vossas mulheres, lhes r-espondeu Je
sus, mas no principio não foi assim. Eu pois vos 
declaro, que todo aqueUe que repudiar sua mulher, 
e casar com outra, commette aduIterio, assim como 
aquelle que se casar com a que outro repudiou. » 

Andando pois Jesus pelas ribeiras do Jordão, cabiu 
enfermo Lazaro, a quem eUe muito amava. A do
ença era mortal, e suas irmãs Martha e Maria, man
daram aviso a Jesus, para que o viesse curar. Che
gou Jesus, e achou que Lazaro estava na sepultura 
havia já quatro dias, e suas irmãs recebia)ll pezames 
de muitos Judeus. Sabiu Martha a recebe-lo, e disse
lhe: cc Senhor, se tu houveras estado a qui, não moro. 
tera meu irmão; mas sei que vos concederá Deus' 
quanto lhe pedirdes.-Teu irmão resuscitará, lhe. 
respondeu Jesus.-Eu sei que elIe ha de resurgir 
na resurreição, que haverá .no último dia, repli
cou Martha.-Eu sou, disse Jesus, 'a resurreição e a 
vida, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá. 
eternamente_ Crês isto ?-Creio, Senhor, que sois ° 
Christo, Filho de Deus, que vieste a este mundo, 
respondeu Martha. » 

Dizendo estas palavras, retirou-se Martha, e foi 
chamar em segredo a sua irmã Maria, e disse-lhe que 
Jesus tinha chegado, e queria vê-la. Maria levantou
se logo, sahiu para fora, e foi em busca de Jesus, e_ 
os Judeus, que estavam com ella em casa, e vendo 
que se havia levantado tão depressa, e tinha saído, 
foram em seu seguimento, e diziam: II. Ella vai cho
rar no sepulcro. » 

Ainda Jesus não tinha entrado na aldeia, e estava 
no mesmo lugar, onde Martha saíra a recebe-lo. 
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Chegou Maria onde estava Jesus, e tanto que o viu, 
lançou-se aos seus pés, e disse-lhe: « Senhor, se tu 
houveras estado aqui, não morrera meu irmão. » 
Jesus vendo-a chorar, e os Judeus, que a seguiram, 
commoveu-se, e chorou, o que foi causa de dizerem 

A FLAGELAÇÃO. 

os Judeus: cc Vejam como elIe o amava I » Então 
foi Jesus ao sepulcro e disse: « Tirai a campa.
Senhor, -elIe já cheira mal, porque foi enterrado. 
ha quatro dias, respondeu Martha.--Não te disse 
eu, replicou Jesus, que se tu creres, verás a glo
rIa de Deus?» Arredada a pedra, que fechava a 
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entrada do jazigo, talhado na rocha, orou Jesus, e 
depois bradou em alta voz: « Lazaro, Lazaro, levan
ta-te, esái para fóra. » No mesmo instante ª voz de 
Jesus, retumbando na concavidade da sepultura, fez 
recuar a morte, e Lazaro se levantou com os pés e 
as mãos ainda ligados com as ataduras, e o rosto 
involto n'um lenço. Mandou Jesus que o desligassem 
e o desenvolvessem, e os Jndeus, vendo estes prodí
gios, abençoaram a Jesus. 

Jesus faz com os seu. discipulos a ultima ,·iagcma Jerusalcm.-Conrer!e Zacheu 
em JarieM, e ,-ai cear em Bethania. 

Era chegada a festa da Pascoa, e antes de partir 
para Jerusalem, disse Jesus a seus discipulos: «Va
mos em fim a Jerusalem, para que se cumpra no Fi
lho do Homem o que os Profetas escreveram, isto é, 
que será entregue aos principes dos sacerdotes, e aos 
Escribas, que o conclemnarão á morte, e depois o en
tregarão aos Gentios, para ser escarnecido, cuspido, 
açoutado, e crucificado; mas no terceir-o dia resurgi
rá. » Este falar antecipado ácerca da sua morte não 
comprehenderam melhor os Apostolas, que· nas ou
tras vezes antecedentes, porque, segundo o Evange
lh.o, era um segredo, e por isso não penetravam cou~ 
sa alguma do que lhes se dizia. 

Continuando a jOl'llada chegaram á cidade de Jeri· 
cM, aonde morava Zacheu, um dos principaes entre 
os Publicanos, e pessoa rica. Procurava Zacheu ver a 
Jesus, para saber quem era, e não no podia conse
guir por causa da muita gente, porquB era pequeno 
de estatura, e correndo adiante subiu a um sycómo~ 
ro, ou figueira silves tt'e , que dava para a estrada. 
Quando Jesus chegou áquelle lugar, levantando os 
olhos ali o viu, e disse-lhe: «Zacheu, desce depressa, 
porque importa que eu fique hoje em tua casa. » Des, 
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ceu lOgo Zacheu, recebeu gostoso a Jesus, e, ven
doisto, muitos murmuravam, dizendo que tinha ido 
hospedar-se em casa de um pecador. Mas Jesus mos
trou logo a milagrosa mudança do coração do Puhlica
nO,como o medico que apenas entra dá melhoras 
ao doente, porque Zacheu, posto na sua presença, 
disse-lhe:« Senhor, quero dar aos pobres a metade 
dos meus bens e naquilo em que eu tiver defraudado 
a alguem, pagar-lhe-hei quadruplicado.» E Jesus o 
recompensou, dizendo: « Hoje entrou a sal ração na 
tua casa, porquetambem és filho deAbrahão, e o Fi
lho do Homem yeiu buscnl", e salrar o que tinha pe
recido. » 

Seis dias antes da Pascoa chegou Jesus a Bethania, 
onde havia pouco resuseitára a Lazaro, irmão de Mar
tha e de Maria. Hospedou-se em casa de Simão o Le
proso, e ahi lhe aparelharam a comida, e estava La
zaro á meza, e !\'Iartha e Maria serviam. Nessa occa
si~o Maí'ia chegou-se a Chl'isto com um vaso de ala
bastro, cheio de oleo precioso de perfume de nardo, 
e 111'0 derrumou pelos pé!', e, quebrando o "aso, lhe 
lançou o resto sobre a cabe~~a. Hecendia a casa toda 
com o perfume, e os Apostolos murmuravam deste 
desperdicio ele balsamo, porque, segundo pensavam, 
podia elIe vender~se pormais de 300 dinheiros, e dar
se este prodl1cto aos pobres. Judas Iscariotes, mais 
que todos, murmurava, não que tivesse a peito os po
bres, mas porque era ladrao, e, como era o dispen
seiro, quizera com este dinheiro dar pasto á sua ava
reza. Jesus tomou a si defender Maria, e lhes disse: 
« Deixai-a, porque a molestais? ElIa fez-me uma boa 
obra, porque vós sempre tendes comvosco os pobres, 
para que quando lhes querais fazer bem, lho possais 
fazer; porem a mim não me tendes sempre. Esta 
mulher fez o que cabia nas suas forças, e anticil)ada-
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mente quiz embalsamar o meu corpo para a sepultu
ra. Em verdade VOg digo: Onde quer que for pré
gado este Ev.angelho, que será em todo o mundo, 
será tambem contado para .Sua memoria o que esta 
mulher obrou. » 

Já se sabia em Jerusalem que Jesus estava em Be
thania, e muitos Judeus o vinham ver, e tambem 'a 
Lazaro, que os príncipes dos sacerdotes assentaram 
de matar, porque por sua resurreição muitas pessoas 
criam em 'Jesus Christo. 

Entra Jesus triumpbante em Jcrusalem, c chora sobre aquella cidade.-É glo
rificado por uma voz qnc se oure do cCu. 

No dia seguinte Jesus deixou Bethania, e perto de 
Bethfage, vila situada na I'aiz do monte Olivete, dis
tante seiscentos passos de Jerusalem, enviou dous de 
seus discipulos, e disse-lhes: «Ide a essa aldeia, que 
está defronte de vós, a, logo que entrardes, achareis 
prezo um jumentinho, em que ainda não montou ho
mem algum: soltai-o, e trazei-o. E se alguem vos 
perguntar: Porque o soltais vós? dir-Ihe-heis assim: 
Porque o Senhor deseja servir-se delle.» Partiram 
pois os que tinham sido enviados, e acharam o ju
mentinho atado de fora da porta, n'uma encruzilha
da, e desprenderam-no, e os donos· lho deixaram le
var, como tinha dito Jesus. 

Tinha concorrido muita ,gente para a celebração 
da Pascoa, e muitos, que haviam presenciado o mi
lagre da resurreição de Lazaro, sabendo que Jesus 
vinha a Jerusalem, tomaram ramos, de palma, e sai
ram a recebe-lo, e tanto 0S que iam adiante,como 
os que o seguiam atraz, gritavam, dizendo: «Hosa
na ao Filho de Dayid: bemdito seja o rei de Israel, 
que vem em nome do Senhor: hosana nas maiores 
alturas. » Montou Jesus no jumento, coberto com a 
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vestidura dos discipulos, e assim marchou em triurn
}lho, para se cumprir o que tinha dito o propheta Za
charias: « Dizei á filha de Sião: Eis ahi vem o teu 
rei, que vem a ti cheio de doçura, montado sobre oju- . 
mentinho, filho da jumenta» Era grande a multidão 
do povo, e uns estendiam os seus vestidos no cami
nho por onde passava Jesus: e outros .cortavam ra
mos de arvores, e juncavam com elles a passagem, 
e quando já ia chegando á descida do monte das O
liveiras, todos os seus discipulos transportados de 
gosto, começaram de chusma a louvar a Deus em 
altas rozes por todas asmarayilhas, que tinham yis-
to e diziam: cr Bemdito o rei, que vem em nome 
do Senhor: paz no céu, e gloria nas alturas. » 

Alguns Phariseus, que se achavam entre o povo, 
não viam com bons olhos as grandes honras que se 
davam a um homem a quem queriam tirar a vida, e 
não podendo refl'ear a indignação, disseram a Jesus: 
«Mestre, porque não mandas calar a teus discipulos? 
-Seguro-vos, respondeu Jesus, que as mesmas pe
dras clamarão, se elles se calarem. » Chegaram em
fim perto de Jerllsalem, e ao ver a cidade chorou 
Jesus sobre elIa, e disse: «Ah se ao menos neste 
dia, que agora te foi dado, conhecesses ainda tu o 
que te pode trazer a paz! Por ora tudo isto está 
encuberto aos teus olhos, porque virá um tempo fu
nestopara ti: no qual os teus inimigos te cercarão 
de tl'incheiras, e te sitiarão,· e te pOt'ão em aperto 
de todas as pal'tes, e te derribarão por terra a ti, e 
a teus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra. » 

Nessa occasião estavam em Jerusalem muitos Gen
tios, que tinham vindo adorar a Deus no dia da fes
ta, e encaminharam-se a Felipe, que era de Bethsai
da de Galiléa, e disseram-lhe que tinham grande de
sejo de ver a Jesus. Felipe deu parte a André, e am-
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bos falaram a Jesus, que lhes responcleu: ({ É chega
da a hora, em que G Filho do Homem será glorifica.; 
do. Se alguem me serve, siga-me: e onde eu estiver, 
estará ahi tambem o que me serve. Se alguem me 
servir, meu Pai o honrará.» Então Jesus quiz sentir' 
os horrores da morte, e excitou em sua alma tama .. 
Ilha agitação, que rompeu nestas palavras: II Agora 
presentemente a minha alma está turbada. E que 
direi eu? Pai, livra-me desta hora. Mas para pade
cer nesta hora é que eu vim a elia. Pai, glorifica o 
teu nome. » De repente veiu esta voz do ceu, edis· 
se: II Eu não so o tenho já glorificado, mas ainda 
segunda vez o glormcarei.» O povo, que ali es
tava, e ouvil'a aquella voz, dizia que havia sido um 
trovão_ Outros, porem, diziam que tinha falado 
algum anjo, e a tal respeito Jesus liles respondeu: 
II Esta voz não vem por amOlo de mim. mas vem por 
amor de vós outros. Ainda por um pouco de tempo 
está a luz com vosco. Andai em quanto tendes luz, 
para que vos não apanhem as trevas, e crede na luz, 
para que sejais filhos da luz. » 

Isto disse Jesus, e retil'ou-se, e foi pernoitar a Be
t11ania. 

Jesu. amaldiçoa a figneira, e lança do Templo os "endodol'c •. -Préga aos 
Sacerdotes e Doutores. 

Voltou. Jesus a Jerusalem na manhã seguinte, e 
sentindo fome, viu ao longe urna figueit"a, e foi lá li. 
ver se acharia nella alguma cousa. Não tinha a fi· 
gueira senão folhas, pOl'quenão era tempo de figos, 
e Jesus lhe disse: II Nunca jamais nasça fructo de ti, 

D'ahi foi Jesus ao Templo, e começou a lançar fóra 
aos que vendiam e compl'avam, e derribou as mezas 
dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pom
bas, como fizera no principio do seu ministerio, di· 



95 

zendo: o: Por ventura não està escrito que a minha 
,~sa é casa de oração? E vós tendes feito delta um 
c(rvil de ladrões.» Os Escribas e Phariseus ficaram 
indignad9s com este procedimento, e quizeram ma
tar a Jesus; mas não ousaram prende-lo, porque o 
povo o c.ercava, e proclamava os seus louvores. 

Sobre a tarde sahin Jesus de JerusaIem, onde vol
tou na manhã seguinte, e os seus discípulos, ao pas
sarem pela figueira, viram admirados que estava 
sêca até á raiz, e.murchas e caídas as folhas. Então 
disse Pedro a Jesus: o: Olha, Mestre, como se secou 
a figueira, que tu amnldiçoaste.-Nã verdade vos di
go, respondeu Jesus, que se tiverdes fé, e não dU\'i
dardes, não só fareis o que eu acabo de fazer ã fi
gueir:l, mas ainda se disserdes a este monte: Tira
t~ e lanca-te no mar, assim se fará. E todas as 
cousas que pedit'des, fazendo oração com fé, haveis 
de conseguir. Mas quando vos poserdes em oração, 
se tendes alguma cousa contra aIguem, perdoai-lha, 
para que tambem vosso Pai, que está nos Céus, vos 
perdôe vossos pecados. » 

Dep'ois entrou Jesus no Templo, e começou a pré
gar ao povo, e se chegaram a elIe os Principes dos 
Sacerdotes, e os Escribas" e os Magistrados, e lhe 
disseram: «Com que authol'idade fazes tu estas cou
sas~ Qnem te deu este poder para fazer essas cou
sas ~ » Esta questão fundava-se no principio de que 
ninguem deve dar-se a si mesmo a authoridade do 
Ministerio sagrado; mas que a deve receber, ou im
mediatamente de Deus, ou de Deus por meio dos 
Superiores ordinarios e legitimos. Jesus, porem, con
fundiu aos seus inimigos, dizendo-Ihr.s: «Eu tambem 
vos farei uma pergunta, e, se me responderdes, vos 
direi com que authoridade faço estas cousas. O bap
tismo de João era do Céu, ou dos homens? Respon-



96 

dei':w.e. » Mas elies faziam lá comsigo este juizo, dis
correndo: « Se nos dissermos que era do Céu, dir. 
nos-ha elle: Porque razão logo não crestes n'ene. Se 
dissermos,' que dos homens, temos medo do povo, 
porque todos tinham a João em conta de um profeta., 
Por isso disseram a Jesus: « Não sabemos~Pois nem 
eu tão pouco respondeu Jesus, vos direi com que au
thoridade faço estas cousas. D 

Para dar a conhecer áquelles hypocritas qual seria 
o castigo do aborrecimento injusto, e da obstinação 
com que rejeitavam a verdade 'que lhes annunciava, 
propoz Jesus varias parabolas, e entre elIas a seguin
te: II Um homem tinha dous filhos, e chegando-se ao 
primeiro, lhe disse: Filho, vai hoje ti'aballJar na mi
nha vinha~-Não quero, disse' o filho, mas depois, 
tocado de arrependimento, foi. Chegou-s? o pai ao 
outro filho, e tambem lhe disse que fosse trabalhaJ! 
na vinha. En vou, meu pai, disse o filho, e não fob 
Então perguntou Jesus aos Escribas, e Phariseus: 
cc Qual dos dous fez a vontade do seu pai?--O pri
meiro, disseram eltes !-Na verdade vos digo, repli
cou Jesus, que os Publicanos e as meretrizes vos 
levarão a dianteira para o reino de Deus! Veiu João 
a vós no caminho da justiça, e não o crestes, e os 
Publica nos e as mulheres de mà vida o. creram. Vós 
outros, vendo isto, nem ainda fizestes penitencia, e 
perdereis a salvação. » 

lesus Chrisio confunde os Phariseus e os Saduceus.-Manifes!.a qual é o maior 
dos mandamentos.-Louv,~ a esmola da villva pobre, e 

rellrehcndo ,os Phariscus. 

Pensavam l;om razão os Phariseus que as parabo
las que' Jesus propunha se applicavam a elles, e por 
isso buscavam occasião de o cri minarem em justiça. 
lã n'aquelle tempo havia o abominavel mister de es.-
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pias provocadores, e os Phariseus, como andavam 
Sé'mpre com o olho em JesUs para ver se o deitavam 
~'P~rder, mandaram en~iados, e c?m elles alguns He':' 
rodlanos para que, fingmdo serem homeJís de bem, o 
apanhassem' no que dissesse, afuh de o entregaram à 

!lCCE HOMO~ 

jUrisdição e poder do governador. Chegaram os es
pias, e disseram a Jesus: «Mestre, sabemos qúe és 
Iloinem verdadeiro, e que ensinas o caminho de De
us. pela verdade, e não se te dá de niaguem, porque 
não fazes aecepção de. pessoas. Dize-nos pois, qual 
e o teu sentimento: E licito pagar () tributo a Cezar, 
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ou não?» Jesus conhecendo-lhes a sua malicia, dis· 
se : c Porque me tentais, hypocritas ? Dai-me cá 11m 
dinheiro para o ver. D Trouxeram-lhe uma moeda, 
e Jesus lhes disse: « De quem é est.a imagem e ins~ 
cripção ?-De Cezar, responderam elles.-Então, lhes 
replicou Jesus, dai a Cezar o que é de Cezar, e a Deus 
o que é de Deus.» Os espias não sabendo o que lhe 
dizer, admiraram a resposta, e retiraram-se emer
gonhados. 

N'aquelle mesmo dia vieram os· Saduceus, que 
não acreditavam na resurreição, e disseram a Jesus: 
«Mestre, Moysés disse: Que se morrer algum que 
não tenha filho, seu irmão case com sua mulher, e 
dê successão a seu irmão. Ora entre nós havia sete 
irmãos: depois de casado faleceu o primeiro, e, por
que não teve filho, deixou sua mulher a seu irmão. 
O mesmo succedeu ao segundo, e terceiro, até o se
timo, e ultimamente depois de todos faleceu a mulher. 
A qual dos sete pertencerá a mulher na resurreição? 
-Não entrais, lhes respondeu Jesus, no sentido das 
Escripturas, nem comprebendeis o poder de Deus, 
Neste mundo foi instituido o casamento para a pro
creação e successão dos homens, e no Céu não terá 
lugar, porque todos serão semelhantes aos Anjos, 
que não casam, nem casarão. » E pelas mesmas Eg
cripturas demonstrou que a respeito de Deus vivem 
os mm'tos, e que pelo seu poder hão de resuscitar. 

Nessa occasião se chegou um dos Escribas, que os 
tinha ouvido disputar, e vendo que Jesus lhes havia 
respondido bem, lhe perguntou qual era o primeiro 
de todos os mandamentos. «O primeiro mandamen
to, respondeu Jesus, e o maximo, é este: Amarás ao 
Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a 
tua alma, e de todo () teu entendimento, e de todas 
as tuas forças. E o segundo mandamento, semelban" 
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te ao primeiro, é: Amarás ao teu proximo como a ti 
mesmo. Nenhum mandamento ha, que seja maior do 
que estes.-Me~tre, disse o Escriba, na verdade dis
seste bem" que Deus é um só, e que o ama-locada 
um de todo o coração, e o amar ao proximocomo a 
si mesmo, é uma cousa que excede todos os holo
caustos e sacrificios. }) Desde então ninguem mais se 
atreveu a fazer-lhe perguntas. 

Estava Jesus assentado no Templo, defronte do ga
zofilacio, ou caixa das esmolas, e observava de que 
modo o· povo deitava ali o dinheiro, e muitos, que 
eram ricos, faziam as offel'endas com mão larga. Viu . 
tambem uma pobrezinha viuva, que lançava duas pe
quenas moedas, que importavam no valor de dous 
reis, e chamando a seus discipulos, disse-lhes: II Na 
verd3:de vos affirrno, que deitou mais esta viuva, que 
todos os outros que lançaram no gazofilacio, porque 
todos os outros deram do que tinham em abundan
eia, e elIa deu da sua mesma pobreza, e tudo que lhe 
restava para seu sustento. II 

Depois invectivou Jesus contra a maldade e hypo
erisia dos Escribas e Phariseus~ dizendo: CIOS Escribas 
e Phariseus assentaram-se na cadeira de Moysés, po
rém fazei tudo o que eUes vos dizem, mas não obreis 
segundo a pratica das suas acções, porque dizem e 
não fazem. Ai de vos, Escribas, e Phariseus hypo
eritas, que pagais ponctualmenteo dizimo das cousas 
dé pouco valor, como a hortelã, o ·endro, o cominho, a 
arruda, e haveis deixado as cousas que são mais im
portantes da lei, a justiça, a misericordia, e a fé. Ai 
de vós, conductores cegos, e estultos, que coais um 
mosquito e engulis um camelo, e carregais os ho
mens de obrigações, que elles não podem desempe
nhar, e vós nem com um dedo vosso lhes aliviais a 
carga. Ai de vos, Phariseus, que gostais de ter nas 
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sYD!lgogas as primeiras cadeiras, e de g1!e vos saud~JI\ 
~ praça, e que por fora vos mostra~ na v~r~a~~ 
jus~()S !lOS homeQs, m~s por dentro !)stil:is cQ(3io~ 9fi 
hypocrisia e iniquidadEl. 1Ü de vós, Eseribas, e Pha~ 
ri~e~s hypocritas, porque sois semelhantes aos sepul
chrQs branqueados, que pareceIll por fora formosos t e 
pQr dentro ~stão cQ.eio~ de OS$08 çle mortos, e de tº
da a asquerosidade e ppdridão. Serpen~esl raça dq 
vibor~s, co~o escapareis vós de serdes conde~~. 
d~$ ao inferno? I li E voltando-se para todo o povq, 
disse: 4! Jerusalem, Jerusalem, que matas os profe
t~s, e apedrejas os que te são enviados, quanta~ vª~ 
zes quii eu retinir teus filhos, como a gaIinh~jqnw. 
sellS pintos debaixo 4il:s azaS~ e não quizeste I Y9~~ 
s~s casas serão devastadas,' e não me vereis I!lé\i~t 
at~ qqe digais: Bemdito seja o que vem em Dome 
do Senhor. » 

-,.-.-. 
l~sus Ch;rislo ensina a vigiar.-parl!bola das c!e~ virgeDs e dos &ervos 

tlois.-Descrinção do juizo lina!. 

NãO restava a Jesus Christo senão preparar a s~Qs 
d,i$cipulos para o segul),Çlo ad~'ento,'e por jsso lh~~ 
dis$e: ti. O .Filho de Deus virá segunda ve~ ao·rn.~q
do quando menos se e~perar, e tomai cuidado ~9 
e$tejam pesados vossos corllCP~s COllJ. a boa eomi4il: ~ 
demasiada bebida, e e~araçad.Qs COllJ. os çuidadoª 
d~s cousas tempor\les, para não serde~ tOllJ.adog 4~ 
sq.bito. AssiIll ,aconteceu no tempo d~ No~, e assi!l! 
aCQntec81'4 na vin.da do Filho d!;l Deus.» Trouxe-~es 
o exemplo dos bons servos, que n~ ausencia çlo SenhQf 
veJam à ~q.a espera, e conchliu dizendo: ti. Velai a~silI! 
para que vos I,lão fl,c4e donp.indo o ~eplJ.oJ quaQ,49 
apparecer de repente. O que a vós digo, a todos o 
digo: vigiai. » 

Para demonstrar melhor esta verdade, sem a qual 
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não pode haver salvação, propoz duas parabolas: uma 
a das dez virgens, e optra, a dos servos fieis. 

Dez virgens tomaram as suas lampadas acesas, e 
saíram a receber O Esposo e a Esposa, para serem da 
vQda. Cinco d'entre ellas eram fatuas e as outras 
cinco prudentes, e por isso as primeiras não levaram 
a~eite comsigo, e as outras, desconfiando que o Espo~ 
SQ poderia tardar, trouxeram as vasilhas cheias jllO,. 
ta'ffiente com as lampadas. Tardando o Esposo, umas 
e optras começaram a toscanejar, adormeceram, e 
perto da meia noite se ouviu gritar: «Eis ahi vem o 
Esposo, sahi a recebe-lo.» Levantaram-se todas ilquel .. 
las virgens, prepararam as lampadas, e as fatuas dis"" 
seram ás prudentes: «Dai-nos do vosso azeite, PQr~ 
que as nossas lampadas se apagam. lJ A tal pedidQ 
responderam as prudentes: «Para que não succeda 
talvez faltar-nos elIe a nós e a vos, ide antes aos que 
o veudem, e comprai o que haveis mister.]) Sai
ra.m as virgens fatuas a comprar o azeite, e nesse 
momento chegou o Esposo, e com elle entraralll 
as Yirgéns prudentes a celebrar a voda. Fechou-se 
a porta, e logo vieram as companheiras, que, achan
do a porta fechada, bateram, dizendo:. II Senhor, 
Senhor, abri-nos.~Não vos conheço » lhes foi res~ 
pOlldido, e ficaram da parte de fora. Faci! é fazer a 
applicação e concluir com Jesus:» Vigiai, que não 
sabeis o dia, nem a hora em que virá o Filho de 
Deus.» . 

Na segunda parabola disse Jes'us que um homem 
tinha de ausentar-se a longes terras, e deu a seus 
servos diversas quantias de dinheiro a render. A.Um 
deu cinco talentos, a outro dous, a outro um, e par· 
ti\l. O servo que recebera cinco talentos, foi-se, e 
entrou a negociar com elles, e ganhou outros cinco. 
Da mesma sorte o que recebeu dois talentos, ganhou 
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outros doU!~; mas o que havia recebido um, cavo\], 
na terra, e ali o escondeu. Passado muito tempo 
veiu o Senhor e chamou os servos a contas. ,O pri· 
meiro servo disse: ti: Senhor tu me entregastes cinco 
talentos, e agora tens outros cinco mais que lucrei . 
....;...Muito bem, servo bom e fiel, respondeu o Senhor, 
já que fostes fiel nas cousas pequenas, dar-te-hei a 
intendencia das grandes. O segundo servo disse: 
« Senhor, tu me entregastes dois talentos, e aqui tens 
o dobro que ganhei com elles.-Bem está, servo 
fiel, respondeu o Senhor. e terás igual recompensa. 
O terceiro servo, que havia recebido um talento, 
chegou-se, dizendo: «Senhor, sei que és um homem 
de rija condição, quecégas onde não semeastes, e re· 
colhes onde não espalhastes. Por isso escondi o teu 
dioheiro na terra, e eis aqui tens o que é teu.-Ser· 
vo rrui.u e preguiçoso, replicou o Senhor, sabias que 
cego onde não semeio, e que recolho onde não te· 
nho .espalhado. Logo devias dar o meu dinheiro aos 
banqueiros, e'vindo eu teria recebido certamente com 
juro. » Tirou-lhe então o talento, e o mandou lançar 
na masmorra por preguiçoso e inutil. 

Contadas estas parabolas, Jesus descreveu a seus 
discípulos como seria a sua vinda gloriosa, e o juizo' 
final. Disse que seu segundo advento seria como um 
relampago que fuzila e passa do oriente ao poente, e 
que seria manifesto e conhecido de toda a terra. 
Que seria precedIda a sua vinda gloriosa por signaes 
extraordinarios 'e espantosos, e que nessa occasião 
escurecer-se·hia o sol, cairiam as estrelas, tremeria 
a terra, abater-se-hiam os céus, alvorotar-se-hiam e 
roncariam horrendas as ondas do mar, e tomaria aos 
homens geral consternação e abatimento de animo. 
Nesse momento solemne apparecerá no céu o Filho 
de Deus, assentado com magestade no tllrooo de sua 
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gloria, e cercado dos seus Anjos, que, ao som es
trondoso e pavoroso de trombetas, acordarão os 
mortos nos sepulcros. As nações das quatro par
tes do mundo serão congregadas na presença do Fi
lho de Deus, que separará os bons dos máus, como 
um pastor aparta os cabritos das ovelhas, e dirá aos 
bons. que lhe ficam á direita: « Bemditos de meu 
Pai, vinde possuir o reino do céu que vos está apare
lhado; porque tive fome, e déstes-me de comer: tive 
sMe e déstes-me de beber: era peregrino, e recolhes
tes-me: estava nú e cuhristes-me: estava enfermo, e 
visitastes-me: estava no carcere, e viestes ver-me. » 

Os justos admirados lhe perguntarão: « Quando 
padecestes vós essas necessidades, e quando vos acu
dimos nós ?-Em verdade \'os digo, lhes responderá 
o Filho de Deus, que tantas vezes acudistes ao me
nor de vossos irmãos, tantas a mim mesmo acudis
tes. » E dirà tambem aos máus que hão de estar á 
sua esquerda: «Vossos irmãos padeceram fome e 
sêde, e não lhes déstes de comer, nem de beber: 
viveram peregrinos, ou andaram nús, e não os hos
pedastes, nem os vestistes: soffreram doenças, e fo
ram presos, e não os visitastes, nem os consolastes. 
Ide, malditos, ao fogo eterno, que està preparado pa
ra o diabo e seus satelites. » 

Cêa do Senhor.-Lava os pá. aos Apo.tolos.-InstHue o Sacramento da Eu· 
charistia. 

Era chegada a festa dos pães asmos, que se cha
mava a Pascoa, na qual a ceremonia principal era a 
comida do cordeiro. Perguntaram os Apostolos a Je
sus Christo onde queria que comessem a Pascoa, e 
Jesus enviou a Pedro e a João a Jerusalem, e disse
lhes: « Tanto que vos entrardes na cidade, sair-vos
ha ao encontro um certo homem, que levará uma bi-
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lha d'agua'. Ide seguíndo até á casa, em que elle en~ 
tr'ar, e direis ao dono da casa: Onde está o aposentá 
para o Mestre celebrar a Pascoa com os seus disc~ 
,pulos? E elIe vos mostrará uma grande sala toda ori 
nada, e ali fazei os preparos. » Pedro e João execu. 
tàram o que lhes fôra ordenado, e pela tarde veiu Ja.: 
sus, e á hOl'a devida S'e sentaram todos à meza. 

,Então disse Jesus a seus discipulos: « Muito dese
jei comer comvosco esta Pascoa antes de padecer ... 
Ef conhecendo que o diabo já tinha mettido no cora:
Ção de Judas a tentação de o entregar, deu a sellS 
disCípulos, que sempre amAra, e amaria até o fun; 
üm assignalado testemunho do seu amor. 

Levantou-se da meza,depoz suàs vestiduras, pegou, 
n'uma toalha, cingiu-se, lançou agua n'uma bacia, e 
começou a lavar os pes aos discipulos, e a enchuga
~ós com a toalha. Pedro, que não podia soffrar tanta 
humildade em seu Mestre, disse-lhe: «Senhor, tu a 
:íhitn m~ lavas os pes? ,-=-O que eu faço, tu não no 
sabes agora, mas sabe-Io-bas depois, respondeu JesuS' • 
......... Não me lavarás tu jamais os pés, disse Pedro.
E;. Se eu te não lavar, não terás parte comigo, repli
cou Jesus. D Ouvindo estas palavras, consentiu Pedroj 

e âcçrescentQu: «Senhor, não somente lavaràs os meus 
pés. mas tambem as mãos e a cabeça.-Aquelle, que 
está lavado, respondeu Jestls;'não tem necessidade de 
lavar senão os pés, porque no mais está limpo. Ê 
vós outros estais limpos, mas não todos. D Com es
tás palavras fazia JesUs unia allusão a Judas, que era 
O que o havia de entregar, e por isso disse: «Nãd 
estais todos limpos. » 

Depois que Jesus lavou os pés a seus discipulos;, 
tomou logo as suas vestiduras, e, tendo-se tornado a 
11M na meza, disse-lhes estas palavras, que são de 
uma ternura divina, e que já pareciam mais do céu, 
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que da terra: «Sabeis o que vos fiz 'I Vos chamais-me 
Mestre, e Senhor, e dizeis bem, porque o sou. Logo, 
s.endo eu vosso Mestre, e Senhor, vos lavei os pés, :e 
portanto deveis tambem lavar-vos os pés uns aos OU~ 
~os, porque vos dei o exemplo, para que assim fa· 

A CRUCIFICAÇÃO. 

çais, como eu fiz. Não é o servo maior do que seu 
senhor: nem o enviado é maior do que aquelle que 
o enviou, e, se sabeis estas cousas, bem aventurados 
sereis, se as praticardes. -Em verdade, em verdade, 
vos digo : O que recebe aquelle, que eu enviar, a mini 
me recebe: e o que me recebe a mim, recebe aquel;. 
le, que me enviou. li 
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Continuaram a Ceia, e no fim Jesus instituiu ali o 
Sacramento da Eucharistia. Tomando o pão, deu gra. 
ças, partiu-o, e deu aos discipulos, dizendo: II Este 
é o meu corpo, que por vós se entregará: tomai-o e 
comei-o. D Pegou da mesma sorte no calix, e disse: 
« Tomai e bebei, porque neste calix: està o meu san· 
gue, que será derramado para a salvação de todos., 

Tendo dito Jesus estas palavras turbou-se todo no 
espirito, horrorisado talvez com o pensamento da trai· 
çãO de Judas, e assim disse aos discípulos: II Na ver· 
dade vos digo: Um de vós me hade entregar I » Coo 
meçaram os discipulos a entristecer, e attonitos lbe 
perguntavam, cada um de per si: «Sou eu, Senhor? 
-É um dos doze, que matte comigo a mão no prato, 
lhes respondeu Jesus. Mas ai daquelle homem, por 
meio do qual.será entregue ° Filho do Homem: melhor 
lhe fôra se não houvera nascido I D Estavam ainda na 
duvida, e Pedro fez um signal a João, o discipulo ama· 
do, que estava recostado à meza no seio de Jesus, para 
lhe perguntar queI;Il era. Então perguntou-lhe João: 
« Quem é esse ?-E aquelle a quem eu det' o pão mo· 
lhado, respondeu Jesus. D E tendo molhado o pão, 
deu-o a Judas Iscariotes, e disse-lhe: « O que fazes, 
faze-o depressa. » 

Nenhum dos que estavam à meza pe.rcebeu a que 
proposito Jesus dizia isto, porque Judas era o que ti· 
nha a bolsa, e cuidavam que o Senhor o mandava á 
alguma compra, on que désse alguma esmola. Tendo 
pois Judas recebido o bocado, sahiu logo para fóra, e 
Jesus disse: « Agora é glorificado o Filho do Homem, 
e Deus é glorH1cado nelle. Filhinhos, ainda estou com 
vasco um pouco, e dou-\"os um novo mandamento: 
Amai-vos uns aos outl'OS, assim como eu vos amei, 
para que vós tambem mutuamente vos ameis. » 
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CoDciliabulo dos Phariseus.-lesus prediz a ncgaçlo de Pedro.-Despede-s8 

dos seul discip1l1os, B ora por eUGS e por nós. 

No entretanto os Pontifices e Phariseus tinham-se 
àjuntado em conselho, e movidos de inveja, diziam 
uns para os outros: o: Que faremos nós de Jesus, que 
faz tantos milagres? Se o deixamos livre, todos cre
rão nelle! II Nisso queriam dizer: m·nguem mais cre
rá em nós, e a sua doutrina p'revalecerà. Mas um 
delles por nome Caifaz, que era o pontifice d'aquelle 
anno, disse-lhes: « Vos estais n'uma total ignoran
cia, e nem considerais que vos convem que mor
ra um só homem para a salvação do povo. » Delibe
raram então prender a Jesus por traição, e mataI-o, e 
nessa occasião chegou-se Judas, e lhes disse: «Quan
to me dais, que eu vo-lo entregarei?» Acceitaram ,to
dos a proposta, e ajustaram que seria o preço da 
traição trinta moedas de prata, e Judas buscou, desde 
esse momento, a opportunidade para entregar a Jesus. 

Continuava, porem, Jesus a instruir a seus disci
pulos, recommendando-lhes que estivessem firmes em 
todas as perseguições, e que por tanto lhes aparelha
va o reino que seu Pai tinha para elIes preparado; 
mas que Satanaz pedira passa-los ao crivo, como se 
faz ao trigo, isto é, que os queria tentar, e fazer com 
que caissem. Depois disse a Pedro: «Por ti pedi a 
meu Pai que tua fé não fraqueasse,e quando te vi
res convertido dá firmeza a teus irmãos.» Falando 
com todos lhes disse que pouco tempo tinha de estar 
com elles, que ia para Qnde elles o não podiam a
companhar; mas recommendava que se amassem uns 
aos outros, e que por este amor os conhecia por dis
cípulos. A isto acudiu Pedro: « Onde ides ~-Não po
des por agora seguir-me aonde eu vou, respondeu 
Jesus, mas depois me seguirás.-E porque não posso 
eu seguir-vos? replicou Pedro. Por vós darei a vida. 
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.:=Datás a vidà por mim 1 disse Jesus. Na \'erdadete 
digo, que esta mesma noite, antes que o galo cante 
duas, tu me tiegafás trez vezes I II 

Aflligiram-se os Apostolas cOm tão claras segu. 
ranças que Jesus dava de sua morte, e tão proXima. 
Paraconsola-lDs, Jesus lhes d,isse que nã.o se ·perttã'. 
bassem, e que rre.tle acreditassem firmemente, por. 
-que ia, sim, mas para apare1l1ar a cada um deUes setl 
posto na casa de seu Eterno Pai, e que tornaria pão 
ra os ter COillSigo. DepoIs acrescentou: D SemetêA· 
tles amor, guardai os meus mandamentos. Eu petlj. 
rei·a meu Pai, e elIe vos mandarã um outro conSola· 
00r, 'que ficará com vos'co pat'a sempre, espirito de veto 
d&d=e que o mEindo hão pode cOIUpTehender. NãO VQS 
-deixo ortãos, mas tornarei a vós. O que ama os meUs 
ínandamentos,e os observa, esse Ble ama; 'e setá;t· 
mado de meti Pai. Deixo-vos a minha pa.z, e nli! 
vos entristeçais, porque já vos disse: Vou., ·mas a "OS 
ttlnlarei. Levantai-vos e vamos. }) 

Po~eram-se todos a caminho, e andando os foi S6lI1. 
pre in:struindo, recommehdando-lhes de no\'o o seu 
amor, e dando-lhes varias consolações. Por' fim, 1e· 
'Jantando os olhos ao céu, disse: «Meu Pai, ch:eg:am 
é a.bara, e:glol'ificai a vosso Filho·, para qu.e vOSSô 
.Filho vOs glorifique e faça participantes da vida e'têt· 
na '1fos que ·lhe confiaste. Glorifiquei-vos no múndo, 

''Q !Rlafífioai-metambem agora, ómeu Pài, com aqitel· 
la .glorIa que em vós tinha antes que o mundo fossó. 
l'Efnhb manifestado vosso nomeaosqüe me contias
ms. ~Eram \'.ossose .por issoguardarnh1 a vossa :pá· 
bl\tr3. ·Por elles rogo, por~ue sã{) ... ·ossos. Pa'iS31lW, 
eorrservai..:osem vosso :no.me, e não vos peço qll:e os 
titeis do 'muMo, mas queGs 'perserveis do mal mn 
'V.p~peço Mmente por e'lles, tnàs tt':lmbem por ·tod~s, 
qu~ por ,sua· prégação crer.em em mim ,para que M
jam todos um só como vós. » 
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c:&:i(.riux..o 4.· 

Páixão, morte e sepultura de Jesus. 

'AgõÍliÃ de Jesús Cbfistõ nã monte Olivetc.~Tràiçllo de 1údas. 

Eta hOíte I"ecnàda, tihha-se á'CálJado a Cea., e je
sus en~aínll;1hbu-Se CÓlÍl os seus discípulos pata o 
monte das "Oliveiras, e paSsou o ribeiro do Cédron, 
@é sepár,a\'a.:<> monte da cidade. Entroün'um hôr
to, chamado Gethsemani, e diSse aos seus discipw.os, 
que ati o esperAssem, ~m quanto faziá a oração,. Te
Jhàndó cómsigo Pedro, Thiago e João, começou a 'én.
iristeéet-sé e ang'tistiar~sé, e lhes disse: ([ Ab:litlIla 
alma, está. n'uma tristeza mor~al: demorai-vos aquí e 
vigiai CO'mígo. II "i\.rtedoü-se dcll'es obra de um tÍl'o 4e 
pedra, e 'pOSto tie joelhes, orava, e sentia em si tê
'tIós os abalbsqúé so1Ir'é a hatui'ezà, qüandóamorle 
~e àpIirótirila. Poi' 'volüntario sentinie'fltó qúiz 't-épté
sentar o quanto 'etá fra'Ca a tlàtüreza hutnaila,e p~
diu ao Padre que o isentasse da morte que lhe ordé
:hára de páçlecal', dizendo: « Pai meu, se é possivel, 
passe de mim este calix de a:mal'gura. II DepoJs. fá
:z,éndõ um grãMe esfurço de ol?ediéncia, entend()u os 
pfimeirbs iho\'Ítl1.erttbs, e nos deu () ~xetilpioda fQi'
'faleza com quehavernos de segúir a Deus., ainda 
'Cíüando a nature.za sê opponha, e disse: « TOdavia 
·meti Pai, não sé fava nisto à minha vontadé, ~s 
Sim a tua.» Pôstó 'ein àgdnia) <irava i-esús cOIn_,a 
maior instancia, e vinha-lhe um suor, como g'9tasde 
:Sàhgiie, que cot'ria s<Jbr'e a terra. e n'ésSe momento 
iãppar~ceü tim anjó, que o cóhfortavà. JesOs não tinha 
neeéssida(le deste so'Ccorro, :mas q\Ji'z ser consolado e 
tÓIlfortádo 'per um anjo, pata nos aMinar que de-v~
tnõs eSperál' de Déüs o auxilio nas nossas afigustíà~. 

Acabou Jésus à oração, 'lain ter COm seus diseipu-
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los, e, achando-os a dormir, lhes disse: II Visto isso 
não podestes uma hora vigiar comigo? Vigiai e orai 
para que não entreis em tentação. O espirito na ver· 
dade está prompto, mas a carne é fraca. » Tendo-lhes 
assim falado, tornou segunda vez a pôr-se em oração, 
dizendo: II Pai meu, se este calix não pode passar 
sem que eu o beba, faça-se a tua vontade.» Voltou 
de novo, e tornou a achar os discipulos dormindo, por 
que estavam carregados de somno, e foi orar outra 
vez, dizendo as mesmas palavras. Finalmente veiu 
aco,rda-Ios, e reprehendendo-os com muita brandura, 
os avisou de que era chegada a bora, e disse: II Eia, 
erguei-vos I que já vem perto aquelle que me ha de 
trair. » 

Ainda Jesus não havia acabado de proferir estas pa
lavras, quando chegou Judas Iscariotes á frente de u
ma grande multidão de gente com espadas e paus, 
trazendo lanternas e fogaréus, visto ser de noite. A 
multidão armada quasi toda compunha-se de vag~
bundos e criados do summo pontifIce Caifaz, ede éil
guns soldados curiosos, e como não conheciam a Je
sus, para quem tinham ordem de prisão, Judas ba
via dado este signal, dizendo: II Aquelle que eu bei
jar esse é: prendei-o, e levai-o com segurança. J 

Chegando-se logo a Jesus lhe disse: «Deus te salve, 
Mestre, » e lhe deu o beijo, que era o signal. Curta, 
mas energica, foi a resposta do Senhor: (( Amigo,:a 
que viestes? Vendes com esse os cu lo o Filho de 
Deus? 

Adiantou-se Jesus para os soldados que vinham com 
Judas, e lhes perguntou: II A quem buscais ?-A Jesus 
Nazareno, responderam elles.-Eu o sou, disse Je
sus. » A estas simples palavras de Jesus manifestou
se o poder de Deus, porque no mesmo instante 0S 
homens armados recuaram, vacillaram, perderam ° 
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animo, e tremulos cairam por terra desarmados. Le
vantaram-se aterrados, e Jesus lhes perguntou de 
novo a quem buscavam. II A Jesus Nazareno, res
ponderam elles.-Já vos disse que sou eu, repli
ecu Jesus, e se sou eu quem procurais, deixai ir es
tes. » Assim respondeu Jesus, para se cumprir DOS 
discipulos a palavra que dissera, quando orava ao Pa
dre: «Nenhum perdi dos que me déstes. » Então 
se entregou nas mãos dos seus inimigos, que se lan
çaram sobre elle, e o prenderam, e Pedro, que tra
zia uma. espada, puchou della, feriu um servo do 
pontifice, chamado lIfalco, e lhe cortou a orelha di
reita. Jesus, tocando na orelha de Malco, a sarou, 
e disse a Pedro: «Mette na bainha a tua espada, 
por que todos que ferirem com a espada, morrerão 
á espada. Acaso cuidas tu, que eu não posso ro
gar a meu Pai, e que elIe não me porá aqui logo 
promptas mais de doze legiões de anjos? Mas como 
se poderão cumprir as Escripturas, que deelaram 
que assim deve sncceder, e que sel'ei oíferecido em 
sacrificio ? » 

Só a Jesus é que prenderam, e apezar de não re
sistir á sua prisão, prohibindo, pelo contl'ario, que 
seus discipulos o defendessem, o amarraram como a 
um malfeitor. Na mesma hora disse Jesus áquelle 
tropel de gente: «Ensinei no Templo, assentei~me 
ali todos os, dias entre vos, e não me prendestes, e 
agora viestes vós armados d'espadas e varapaus, para 
me prender, como se eu fôra um ladrão I Mas· tudo 
isto assim succede para que se cumpram as Esc.ritu
ras dos Profetas I » 

.Jesus é levado a Caifaz.-Ncga Pedro a $eu mc.tre.-Dcscspcração de JlldaS. 

Em vez de conduzireril a Jesus ii presença do ju-
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iz eompetente, levaram-no á casa de Annaz, que ~r.a 
~ogro do pontifice Caifaz. Da casa de Annaz o levá, 
r~, sempre amarrado, á casa de Caifaz, que era Q 
Illesmo que no concelho se tinha feito accusador de 
Jesus, dizendo que era conveniente que um so mor. 
resse para a salvação de todos. Na casa de Caifaz 
estavam em concelho todos os sace,rdotes, doutores 
p,a lei, e senadores, e na presença delles Caifaz nãp 
jurou suspeição, e interrogou a Jesus ãcerca de se~ 
discipulos e sua doutrina. tI Em publico falei a todos, 
respondeu Jesus, e sempre ensinei na Synagoga e no 
Templo, aonde concorreram todos os Judeus, e nunca 
disse cousa alguma. em segredo. Porque me fazes tu 
perguntas'? Faze-as áquelles que omiram o que e)l 
lhes disse, e que sabem o que eu ensinei. » Assim fa. 
lou, e um' dos ministros, que se achavam presentes, 
deu-llle uma bofetada, e disse: « Deste D;lodo é que 
tu respondes ao Summo Sacerdote "l-Se eu falei 
mal, replicou Jesus, dá tu testemunho do mal, é' se 
eu falei bem, porque me feres? » Os principes do~ 
sacerdotes e todo o concelho buscavam algum teste. 
munho contra Jesus, para o condemnarem á morte, 
e não no achavam, porque muitos, na verdade, ti •. 
nham deposto falsamente, mas não concordavam os 
seus depoimentos. Vieram dous que o accusaram d~ 
ter .dito que destruiria o Templo, e que em tres dia~ 
o reedifical'ia, e não por mãos de homens, como Q 

primeiro. Mas esta mesma deposição não era cohe; 
rente, e levantando-se Caifaz no meio do concelho, 
Ilerguntou a Jesus, dizendo-lhe: tI Não respondes al
guma cousa aos que attestam contra ti? » Jesus guar~ 
dou silencio, e Caifaz tornou a fazer-lhe outra per
gunta, e com elle todos os mais: « Dize-nos se tg. 
és o Christo, Filho de Deus ?--Se vo-lo digo, res~ 
pondeu Jesus, não me dareis credito, e se vos inter-



113 

rego não me respondereis, nem me d-eixareis ir. Mas 
d'Dra em diante o Filho do Homem se assentarA A 
dextra do poder de Deus. » Então disseram elles: 
«Tu és pois o Filho de Deus ?-Eu o sou, e vós o 
dissestes, replicou Jesus. » 

AS SANTAS MtlLHERES NO SEPULCRO. 

O Summo Sacerdote fez de novo igual pergunta, 
e ordenou a Jesus que em nome de Deus dissesse 
a verdade. « Eu sou o Christo, Filho de Deus, res· 
pondeu Jesus, e um dia me vereis vir sobre as nu~ 
vens do céu, e assentado á direita de Deus. » Cailaz, 
ouvindo isto, rasgou as suas vestiduras, e disse: 
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« Vós acabais de ouvir a blasfemia. Para que dese
jamos nós ainda mais testemunhos? Que vos parece? 
Julgai-o l> Responderam todos que Jesus merecia a 
pena de morte, e a eUa o condemnaram. Então as 
injurias, os insultos brutaes, e as blasfemias choveram 
sobre Jesus. Vendaram-lhe os olhos, escarraram-lhe 
no rosto, maltrataram-no com punhadas e bofetadas, 
e por mofa diziam-lhe: « Adevinha quem te deu. D 

No meio de tantos ultrages, passava Jesus a noite 
em casa do Summo Sacerdote. Em baixo, no pateó, 
se aqueciam em uma foguElira os criados de Caifaz, 
e os que prenderam a Jesus. Pedro estava tambem 
ali aquentando-se, e nesse momento chegou uma das 
criadas, e encarando-o com attencão, disse: « Tu 
tambem estavas com Jesus Nazareno. Não eras tu 
dos seus discipulos? » Diante de todos negou Pedro: 
o: Mull1'er, eu não o conheço, nem sou dos seus disci
pulos, nem sei o que dizes. » Então ergueu-se para 
sair fóra, e neste tempo caBtou o galo. Ia para sair 
quando outra criada, que o viu, disse aos que ali es
tavam: o: Tambem este era com Jesus Nazareno. D 

Tornou Pedro a aquentar-se ao fogo, e sendo per
guntado se era discipulo de Jesus, negou pela se
gunda vez, e jurou que não o conhecia. Tinha passa
do uma horà quando um dos servos do Summo Sa
cerdote, que era seu conhecido, o mesmo a quem 
Pedro, cortára a orelha, affirmou claramente que Pe
dro era Galileu e da comitiva de Jesus. « Não é as
sim, lhe disse, que eu te vi com elle no horto? » 
Chegaram outros e disseram: « Verdadeiramente tu 
és dos seus companheiros, porque o teu falar te ac
cusa de Galileu. ». Negou Pedro pela terceira vez, e 
·começou a praguejar, dizendo: « Nem conheço tal 
homem, nem sei o que dizeis. 1) Immediatamente 
cantou o galo, e Pedro lembrando-se da palavra 
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que Jesus lhe havia dito, que antes que o galo can· 
tasse duas vezes o teria negado tres, saiu do pateo, 
e poz-se a chorar seu pecado com copiosas lagri
mas. 

Ao amanhecer foi Jesus mandado a Poncio Pilatos, 
governador rolhano na Judéa. Judas, vendo a Jesus 
sentenciado á morte, e arrep.endido docrime que fi
zera, tornou a levar aos sacerdotes e magistrados os 
trinta dinheiros porque vendera a seu Mestre, dizen
do: «Pequei, porque vendi o sangue do innocente. 
-A nós que se nos dá 'l responderam elles. Lã te a
venhas. » Judas, porem, lançou desesperado as mo
edas no Templo, retirou-se, e enforcou-se. Mas os 
principes dos sacerdotes, tomando o dinheiro, deli
beraram que não era licito deita-lo na arca das es
molas, porque era o preço do sangue, e compraram 
com elle o campo de um oleiro, para servir de ce
miterio aos fora~teiros. Por esta razão se ficou chi!· 
mando aquelle campo Haceldmna, isto é, campo de 
sangue, e assim cumpriu-se a profecia de Jeremias, 
que disse que Jesus seria apreçado, vendido por trin
ta moedas de prata, e que se compraria com esse 
dinheiro o campo de um oleiro. 

Jesus accusado no tribunal do Pil~tos.-É mandado a Herodes, que o 
trata com desprczo.-Barrabás é preferido & Christo. 

Os sacerdotes e anciãos do povo levaram pois a 
Jesus da casa de Caifaz, sogro de Annaz, para opa
lacio do pretor Pondo Pilatos, e ficaram da banda 
de fóra, porque temiam manchar-se entrando em ca
sa de um pagão, e se inhabilitarem para comer a 
Pascoa. Mostraram por este modo os sacerdotes um 
fingido escrupulo de entrarem no palacio de Pilatos 
no dia da Pascoa, mas, se não obrassem pOl' odio e 
vingança, teriam addiado o processo de Jesus, por ser 
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aquelle dia o mais ,solerpne da sua religião; e tron· 
bem poi'qu~ a Sila lei próhibia todo's os actos judicia. 
és em dia feriádo:. sob pena de nullidade.Pilat~s 
sabiu a uma va~anda par~ ,lhes falar, e disse: 'II. 'Qiie 
âccus-ação traseis Vós Cóntl'a este homem ?-:-Se não 
fora uni maireitor. não to éntregãramos nós, respób.. 
deram elIes. J) Pilatos lhes disse então:« Tomãi.o 
ià vós outros, e julgai-o segundo a vossa lei. -Á rios, 
rep1ica:ra~ os Judeus, não nos é permettido julgar de 
morte a ningileni. I) Tinham os Romanos tira dó Ms 
Judeus o direito de sentenciar à morte, e por Isso 
'responder~h1 deste modo a Pilatos, e assim cumpriu· 
se, o que diSsera Jesus a seus Apostolos, que seria 
entregu;e a,o~ Gentios, para ser crucificado. 

Queria Pilatos soltar à Jesus, porque não achava 
n'eUe cri'rile provado; mas os Juaeus allegaram qüe 
.Jesus se intitulava rei e Messias. Entrou Pilatos no 
p~açio, rnandou entrar-Jesus,e ihe perguntou se~ta 
I,:ei dos Judeus. « Tu dizes isso de ti mesmo, respoh
'deu.1esus, ou de mim 1'0 disseram outros ?--:-Soàêu 
r~i dos Judeus? ihe repiieou Pilatos. Os de toa na
ção, e os prindpese sacerdotes te entregaram 001 
minhas mãos. Que 'fizeste ?--Meu reino, replicou Je· 
sus, não é deste mundo: qüe,se o fosse, pelejariam 
por mim os me'us para impedir'que me hciüvéssem 
ás mãos os JudElu~,; mas o meu reino não éd'aqui.
Logo tu_és rei,,? -disse Pilátos.-'-Tu o disseste, res
pondeu Jesus. Eu 'O sou. Nasci e vim ao. môndopa-
1:a dar testemu,nh.o á verda~~~ e quem. pertence ã 'ver
tla:d'e, ouve a niinha v{)z. Il 'Pilatos, teDdo~lhe dito, em 
tom ~eadniidlç~o, ,e não de pe'rgunta : Que cousa é 
à v6'rdéide ?saniu fóra, -e -disse aos Judeus: « Eli :n!o 
ácho nenhum crime 'a este homem. I) Os sacerdotes 
e senadores aécusêÍram então a Jc'sus de muitos 'cri
mes, e jesus nada respondeu. « Não ouves as à\:Cú-
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Ilàções que contra ti formam ?disse Pi:latos. II O So
nhor, pOrem, conservou tal silencio, qtle assombrou 
Pilatos. 

Estava p@is Jesus absohrido pela propria boca do 
juiz romano, e, 'iJpezar disso, os .accusadores porfia
vam. cada vez mais em criminal--o, dizendo que Sl}.

bI8rára o p'Ovo com a doutrina, que pregára por to
da. a Judéa, começando pela Galiléa. PUaios não fez 
caso desta ·nova .accusação de sedicioso,mas, ouvindo 
falar em Galiléa, aproveitou a occasição :para remetter 
Jesus a Her.odes, que n'essa occasião achava-'se em 
Jernsalem, e que era o tetrarca da Galiléa, tendo, per 
tanto, jurisdição nos GaUleus.Havia il1uito .tempo 
-que d:esejavaHerodes ver a 1e81.1S, e presenciàr alguns 
dos seus milagres .. Herodes tendo satisfeito a sua cu
riosidade, ,e tendo perguntado muita ,cousa van, a que 
Jesus não quiz responder, -e vendo que a imputada 
sedição era uma chimera. tratou a Jesus ébm des
prezo, como se fôra um louco, e o reenviou a Pilatos, 
e por zorribaria lhe· manrlou vestir uma 'roupa bran
ca, significando por -este modo que tal tentativa era 
mais·digna de riso, que -de receio ou castigo . 
. Nem Pilatos, nem Herodes achavam por onde oon

demnar a Jesus. mas a raiva saoer-d0tál não estava 
-aindasa-ciada, -e~ pelo contrario, os pontifices, acom
panhados de um grande numero de sellS par{liaes, 
"Voltaram ãpresenç3 de PHat{ls, resoWidos a forçal-o. 
:0 mâlfadado Pilatos, vendo.;se ap-eltado, tentou a
··mGaoutro meio ·para livrara Jesusó 'Costumava o 
-governador soltar t{){los ·os annos,no dia ·da Pas-
6e-a, um -dos pr-esos que o povo ql:Iizesse. N'a!!lool1a 
·eooasião :havia um preso afclmado, q'tle se .chamav.a 
~árt.{iliaz, e como concorresse () po-vo, e 'pedisse a 
.graça costumada, Pilatos {lisse enWo :« Qtlal quer-eis 
1iÓ'S queea vos salte? BaHélbaz o .facinora, ou Jesus, 
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que se chama o Christo?» Outro successo veiu corro
borar Pilatos no desejo de salvara vida a Jesus. Es
tando sentado no seu Tribunal, mandou-lhe dizer sua 
mulher o seguinte: «Não te embaraces com a causa 
desse justo, porque hoje em sonhos foi muito o que 
padeci por seu respeito. » 

Fez Pilatos o que poude para livrar Jesus das mãos 
dos seus encarniçados inimigos, e insistiu na propos
ta que tinha feito. Mas, os sacerdotes, e senadores. 
tanto abalaram o povo, que pediram solto a Barrabaz, 
e a Jesus morto. o: E quefar,ei a Jesus, disse Pilatos? 
-Crucifica-o, crucifica-o, respondeu o povo.-Mas 
que mal fez elle ? Nada encontro n'elIe, que mereça 
a morte. Castiga-lo-hei. e depois o mandarei soItar.
Crucifica-o, crucifica-o, » respondeu a plebe desati
nada, e impellida peJos sacerdotes invejosos. 

lesus ac()ut.1do, o coroado do espinhos . .,....Pilatos o sontenceia 01 morto.-Cami. 
• nha para o catvario com a cruz ás costas, e é crucificado. 

Pilatos mandou açoutar a Jesus, e a sua ordem foi 
cruelmente executada pelos soldados. Levaram a Je
sus para um pateo, e,ali, no meio de toda a solda
desca, tiraram-lhe a vestidura, puzeram-Ihe um man
to de purpura,. cingiram-lhe a cabeça com uma corôa 
tecida de espinhos, metteram-Ihe na mão direita uma 
cana, em vez de sceptro, e por zombaria o saudavam 
como rei, e com os joelhos em terra o adoravam, di
zendo: « Deus te salve, rei dos Judeus. » Depois lhe 
davam bofetadas, cuspiam-lhe no rosto, e com a cana 
lhe feriam a cabeça. li vista de espectaculo tão dolo
roso, persuadiu-se Pilatos que os Judeus teriam com
paixão de Jesus, e saiu do palacio com elIe, para mos
tra-lo ao povo, e dizer que não achava n'elle crime 
algum. Mostrou a Jesus ferido, banhado em sangue, 
coroado de espinhos, cuberto com a purpura, atadas 
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as mãos, e disse: « Ecce homo, que quer dizer: Eis 
aqui o homem.» Mas os Judeus clamavam: « Te~ 
mos uma lei pela qual deve morrer, pois que sediz 
filho de Deus, e cada vez gritavam mais: crucifica-o, 
crucifica-o. » 

Attonito e estranhado da dureza e porfiada furia 
dos Judeus, voltou Pilatos ao Pretorio, e perguntou 
a Jesus d'onde era, mas Jesus não lhe respondeu pa~ 
lavra. «Nada me dizes? Não sabes que tenho poder 
de crucificar-te, e poder de te soltar? disse Pilatos. 
-Não o terias sobre mim, respondeu o SenhOl', se 
te não fosse dado por Deus, e por este motivo maior 
culpa que tu cometteram os que a ti me entregaram.» 
Nem a sua resposta, nem o seu silencio atalharam os 
esforços de Pilatos para o seu li vramento, mas os 
Judeus clamaram: «Es inimigo de Cezar, se não 
castigas esse homem, que se queria fazer rei. » Es~ 
ta perfida ameaç.a triumfou da fraqueza de Pilatos, 
que teve medo d'aquelles clamores, que punham em 
duvidaa sua fidelidade ao imperador. Pilatos era em~ 
pregado publico, podia ser demittido, e cedeu a tão 
ignobil receio. Trouxe fora do pretol"io a Jesus, e, 
sentado no seu tribunal, disse isto por ironia, a ver 
se apasiguava os Juueus: « Pois eu hei de crucificar 
o vosso rei?» Os Judeus, mostrando·se aqui mais 
·romanos, . que o proprio Pilatos, responderam lJypo~ 
critamente: « Nós não temos outro rei senão a Ce~ 
zar. » 
. Pilatos vendo que nada aproveitava, e qne augmen~ 
tav~ o tumulto, mandou vÍI' agua, lavou as mãos á 
vista do povo, e disse: « Eu sou innocente do san
gue deste justo. Vós o \'edes.-Càia seu sangue so
bre nós e nossos filhos, }) respondeu o povo. Não 
tendo tranquillo e desassombrado o espicHo, como 
cumpre a um juiz, que vai dar uma sentença de ll10r~ 
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te, . e não havendo novas te~emunhas, nem documen.
tos e provas, que lhe fizessem mudar a convicção; Pi
latos abafou o grito da consciencia, e concedeu afinal 
o que pediam os judeus. Mandou pois soltar a BaT
rabaz, e proferiu a condemnacão de Jesus, e por te. 
mor 'sacrificou a victima que podia salvar, não fican
do menos culpado do que se tivera condemnado pQr 
maldade. 

Então se apossam de Jesus, tiram-lhe a purpura-e 
fue revestem sua roupa, e o levam ao calvario ... lu~ 
gardo suplicio, chamado Gólgotha na língua hebr.ai
ca., Lançam-lhe nos hombros a pezada cruz, na quaJ 
havia de ser crucificado" e tanto que saíram de Jem
salem, assalariaram a Simão Cyreneu, que vinha .da 
cidade, para que apoz do Senhor levantasse a crw;, 
e o ajud.asse. Entre o tropel de inimigos, que triUOl~ 
favam de verem levado ã morte o que tão injusta .. 
mente aborreciam, havia grande turba de povo e ma
lheres, que seguiam o Filho de Deus, chorando e ba
tendo nos peitos. Voltou-se Jesus para estas santas 
mulheres, e disse: « Filhas de Jerusalem, não cho~ 
reis sobre mim; porem chorai sobre vos e vossos fi;. 
lhos, porque tempo virá que serão afortunadas as eu, 
tranhas que não deram fructo, e os peitos que n'1i0 
criaram. Nessa occasião os homens dirão aos montes: 
Cahi sobre nós, e aos outeiros: C'Ubri-nos. Se assim 
tl'atam o madeiro verde, que farão do sêco"l » Quer 
dizer: Se com tanto rigor se castiga o innocente, que 
esperam os culpados? Facil é, de vêr que Jesus di
zia anticipadamente o que aconteceria a Jerusalem; 
que, passados annos, recebeu o merecido castigo, 
sendo sitiada, reduzida pela fome, ince~ldiada, e arra .. 
zada por Tito, filho do imperador Vef.pasiano. 

Chegados ao Calvario offereceram a Jesus vinhB 
temperado com fel e myrrha, visto qre era uso de.s 
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Judeus dare}Il aos q;ue iam padecer vinho confeitado 
com roboratIvos. Mais o que deram a Jesus, para aug
mentar-Ihe ainda o soffrimento, era muito amargo, e 
por isso ° não quiz beber. Depois o crucificaram en-

A ASCENÇÃO. 

tre dois ladrões, e assim realisou-se a profecia de 
lSaias: « Entre malvados o pozeram. » 

Fez Pilatos um titulo, que denotílva a causa politi
ta da condemnação de Jesus, e mandou que fosse 
pregado na cruz, por cima da cabeça. Dizia o titulo: 
J'esus Nazareno, Rei dos Judeus. Os principes dos 
sacerdotes ficaram ofiendidos, e rogaram a Pilatos 
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que não puzesse Jesus, Rei dos Judeus, mas sim 
Jesus, que se intitulava Re1' dos Judeus~ Pilatos res
pondeu : O que escrevi, está escrito. » 

Palavras de Christe na cruz.-5ua morte e sepultura. 

Estava Jesus Christo pregado na C~uz, e ali mes
mo confirmou com o exemplo a sua doutrina, e pe
diu a Deus pelos seus perseguidores, dizendo: «Per
doai-lhes, meu Pai, porque não sa)Jem o que fazem. » 
Os soldados, que o tinham crucificado, repartiram 
entre si os seus vestidos. Como, porem, a tunica fos
se inconsutil, isto é, sem costura, porque era toda 
tecida de alto a baixo, disseram uns para os outros: 
« Não na rasguemos, porem lancemos sortes sobre 
elta, a ver quem na ha de levar. » Deitaram pois os 
dados, sortearam a tunica, e assim cumpriu se a pro
fecia do santo rei David, que diz: .« Repartirão me
us vestidos entre si, e lançarão sortes sobre a minha 
vestidura. » 

Em todo este tempo não se tirava o povo de dian
te da cruz, a olhar para Jesus, e a dizer-lhe blasfe
mias sobre injurias. Os principes dos sacerdotes, e 
os magistrados, tambem o motejavam, e diziam-lhe, 
movendo as cabeças: « Olá, tu, que destroes o Tem
plo de Deus, e que o reedificas em tres dias, livra
te a ti mesmo, descendo da cruz. Q'uem salvou os 
outros, que se salve a si, e livre-te Deus, já que 
n.elle confias. » Os soldados que, para o guardar es
tavam sentados junto da cruz, o insultavam como os 
mais, dizendo: « Salva-te d'ahi, se és rei dos Jude
us. J) Até um dos ladrões, que estavam crucificados 
a seu lado, blasfemava e dizia: « Se tu és o Christo, 
salva-te a ti mesmo, e a nós.» O outro ladrão, porem, 
o reprehendeu assim: « Não temes a Deus, condem-
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nado, como nós, ao mesmo suplicio? Quanto a nós, 
padecemos pelo que fizemos; mas este que mal fez 
elIe? ) E recorreu a Jesus, dizendo: « Senhor, lem
bra·te de mim, quando fores em teu Reino.-Em 
verdade te digo,lhe respondeu Jesus, que hoje serás 
comigo nó paraizo. » 

Entre a turba que rodeava a cruz, estavam algu
mas das mulheres de Galiléa, que seguiram a Jesus, 
e com o seu cabedal o sustentavam, e tambem ali 
estavam os que o conheciam, e de longe viam o cru
el suplicio. Mas a Santissima Virgem, Maria Magda
lena, e outra Maria estavam chegadas á Cl'UZ, e João, 
filho de Zebedeu, junto da Virgem. Jesus vendo sua 
Mãi, e ao pé de si o disdpulos que amava, disse a 
sua Mãi: « Mulher, eis o teu filho. »E ao discipulo : 
« Eis tua Mãi. »Depois, segundo affirmam os Santos 
Padres, ficou a Virgem Maria moranelo em compa
nhia do discipulo virgem, a cujo cuidado Jesus a en
commendára, e não nos admiremos, diz S. Ambro
sio, que tão divino fale João dos altos mysterios da 
religião, quando tinha comsigo o sanctuario, que en-
cerrara o autor delles. . 

Não era ainda meio dia quando pozeram a Jesus 
Christo na cruz, e pouco depois começou o sol a es
curecer, e as trevas enlutaram o ar até ás tres ho
ras. Então bradou Christo: «Eli,Eli, lam·rna Sab
bacthani, o que quer dizer: .A/eu Deus, .A-leu Deus, 
porque me desamparastes? » Alguns, que não sabi
am a língua hebraica, interpretaram estas palavras 
de.outro modo, e julgaram, que chamava Elias em 
seu soccorro. 

Já tinha Jesus Christo padecido quanto delIe di
ziam as Escripturas, e faltava somente a profecia do 
Psalmo 68, .que diz: « Deram-me fel a comer, e vi
nagre por bebida. » E para que nada faltasse do que 
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seu Pai ordenára, Jesus disse: c; Tenho sede.» Loge 
um soldado correu a molhar uma esponja em viQa~ 
gre, e na ponta de uma cana deu-lhe a provar, di .. 
zendo: «Vejamos se Elias o vem tirar da cruz.» Pro" 
vou Christo, e disse: a. Está coosumado o sacrificio. 
Meu Pai, cm vossas mãos encommendo o meu espi, 
rito. » Ditas estas palavras, inclinou a cabeça, e es
pirou. 

De repente se rasgou por si o véu do Templo, em 
duas partes de alto abaixo, o sol tornou-se escuro. 
tremeu a terra, estalaram e partiram-se as pedras, 
abriram-se os. sepulcros, e muitos corpos. de Santos. 
que eram mortos, ressurgiram, e appareceram. em Je,. 
rusalem a muitas pessoas. Tantos prodigios assom~ 
braram o centurião e o.s soldados que guardavam a J~. 
sus, e de espavoridos clamaram: a. Na verdade este 
homem era Filho de Deus. » Todo o povo, que pre~ 
senciou o expectaculo, ficou assombrado; e voltavam. 
a casa batendo nos peitos. 

Não queriam os Judeus que o corpo de Christo, e 
os dos ladrões com elle crucificados ficassem o sabado 
na cruz, e pediram a Pilatos que lhes fossemquebra~ 
das as pernas e tirados d'ali. Quebraram pois os sol
dados as pernas aos dous ladrões, e a Jesus não, por 
que viram .que já estava morto; mas um soldado lhe 
atravessou o lado com a lança e immediatamente sa
l)iu da ferida agua e sangue. Aind.a neste ponto cum· 
priu-se a profecia de Moysés, que diz no Exodo: 
«Não quebrareis delte osso algum. » 

José de Arimathéa, homem rico e poderoso, e que 
era discipulo occulto de Jesus, porque temia os Ju
deus, mas que no seu crime não tivera parte, cobran
do então animo, pediu licença a Pilatos para sepul
tar o corpo de seu Divino Mestre. Sendo concedida li 
licença, José d' Arimathéa comprou um lençol para a-
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mortalhar a Jesus, desencravou-lhe o corpo da cruz, 
e o desceu com Nicodemos, o senador, que de noite 
vier.a tambem tomar parte no funeral. Ambos amor.,. 
taiharam o corpo do Salvador, ao uso Judaico, perfu
maram-no com aromas, e embalsamaram-no com uma 
composição de myrrha e de áloes. Havia ali um hor
to. e nelIe um sepulcro talhado de nqvo na rocha, o 
qual foi estreado com o corpo de Jesus, e rodando 
wn grosso penedo, para lhe fechar a entrada, se reti
raram. Tambem assistiram ã sepultura Maria Magda
lena, e as outras mulheres, que viram a morte do 
Salvador. 

Morto e sepultado Christo na sex.ta feira, tendo-se 
ajjllltado os principes dos sacevdotes e phariseus, fo
ram a Pilatos, e lhe disseram: « Lembramo-nos, Se
nhor, que disse aquelle embusteiro, quando vivo, que 
resurgiria tres dias depois de morto. Mandai guardar 
o sepulcro, visto que podem os seus discipulos rou
bar de noite o corpo, e dizerem depois ao povo que 
resurgiu. Assim caÍl'emos n'um segundo erro peior 
que o primeiro. » Pilatos deferiu a supplica, e foi sel
lado o sepulcro, e puzeram-Ihe guardas. 

C.4.x>"X'X"lUx..O IS_O 

Depois da resurreição de Jesus Christo atc!i á sua 
àscenção; e vinda do Espirito Santo. 

Resurrei~o de Jesus Christo.-Appareee á Magdalena e ás santas 
mulheres. 

Sellada a pedra do sepulcro, e postos os guardas, 
houve um terrivel teri"amoto. A pedra saltou pelos 
ares, cairam por terra os soldados attonitos, e, cheio 
de magnificencia, resurgiu o Senhor. No domingo se
guinte, que para os Judeus era o primeiro dia da se
mana, parti li Maria Magdalena, e as outras santas mu-
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Iberes com aromas, e chegaram ao sepulcro ao apon
tar do sol. Somente as penalisava pelo caminho a 
grandeza da pedra, que era preciso arredar: mas, 
quando chegaram, viram-na a· grande distancia do 
sepulcro, visto que tinha sido arrojada pelo abalo dQ 
terramoto, e viram tambem os soldàdosainda fulnii
nados pelo terror, e caidos como mortos. Deste mo
do a pedra e os guardas não impediram as santas 
mulheres de entrar no sepulcro; mas ficaram assom
bradas "por verem que não estava dentro o corpo do 
Senhor. 

A Magdalena correu logo aos Apostolos, e disse a 
Pedro e a JlJão: «Levaram-me o meu Senhor, e não 
sei onde o puzeram. I) Acodem os dous discipulos ao 
monumento, e João, que chegou primeiro, abaixando
se, mas não entrando, viu por terra os lençóes. Pe
dro, que chegou depois, entrou, e viu os lençbes e o 
sudario, com que cubriram o rosto do Senhor, do
brados e postos de parte. Um e outro, assim como 
Maria Magdillena, assentaram que tinham levado o 
corpo de Jesus, porque ignoravam o que as Escrip
turas, e mesmo Jesus Christo lhes repetiram tantas 
vezes: Que necessüava que resusdtasse dos mortos. 
Assim pois voltaram Pedro e João, e pelo caminho 
admiravam todas estas cousas. 

Magdalena ficou só chorando, inquieta e inclinada 
para o sepulcro, e n'esse momento .viu dous anjos 
vestidos de branco no lugar em que esLivera o corpo 
de Jesus, que lhe perguntaram porque chorava.
a: Levaram-me o meu Senhor, disse ella, e não sei 
onde o puzeram. I) E dizendo isto olho11 para traz e 
viu um homem em trajos de hortelão que lhe djsse: 
II Mulher, porque choras ? e que procuras ?-O Se
nhor, respondeu elIa, se tu és quem d'aqui o tirou di
ze-me onde o puzeste, e leva-lc -hei. I) Deu-se então o 
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Senhor a conhecer, chamando-a pelo seu nome de 
Maria, e elIa exclamou RaMam', que quer dizer Meu 
Mestre, e quiz beijar-lhe os pés. Il. Não me toques, 
lhe disse o Senhor, porque ainda não subi a meu Pai; 
porém vai a meus irmãos (os Apostolos) e dize-lhes 
que eu vou subir a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus 
e vosso Deus. » Estavam os Apostolos mui amidos, 
quando eUa lhes contou que tinha visto o Senhor; 
porem não deram credito a semelhante nova. 

Não tornavam em si da angustia as outras santas 
mulheres que ficaram DO sepulcro e não achavam o 
corpo de Christo, e muito mais quando viram na pe
dra assentado um Anjo, cujo aspecto era como um 
relampago, e a vestidura alva como a neve. Ficaram 
as santas mulheres assombradas de terror; mas o 
Anjo lhes disse: «Não tenhais medp, porque sei que 
vindes buscar a Jesus, que foi crucificado. Jesus já 
aqui não está, porque resuscitou como tinha dito, e 
vinde e vêde o lugar onde estava posto. Parti e di
zei a seus discípulos, e a Pedro, que eUe vai adiante 
de vós esperar-vos em Galiléa, como lhes promettê
ra. li Logo se lembraram da promessa, e a Dova da 
Resurreição lhes acalmou o terror que lhes tinha 
causado a apparição do Anjo. Sahiam do monumento 
para irem dar parte aos Apostolos do que sabiam, e 
nesse momento viram a Jesus que as saudava, e trans
portadas de alegria e assombro se chegaram a bei
jar-lhes os pés e adora-lo. Il. Não temais, lhes disse 
Jesus, e ide dizer a meus Irmãos, que vão a Galiléa, 
que lá me verão. » 

lesus dá-se a conhecer a dous discipulos e a Pedro.-Apparece aos Apostolas. 

Dirigiam-se nesse mesmo dia dous discipulos a 
Emâus, villa arredada duas leguas e meia de Jeru-
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saIem, e falavam nos extraordinai'iós suécesso~ tfá. 
quelles tres dias, quando se lhes Ümtóu Jesus, e·éôM 
élles (sem que o . conhecessem) caminbàva ao laã6; 
~erguntou-lhe~ de que falavam, e que motivo. tinb~ 
de tristeza. Um delles chamado Cléofas lhe disse.: 
li. Tu só és forasteiro em Jerusalem, e não sabes d 
que ali se tem passado estes' dias? Não sabes qu& 
falamos de Jesus Nazareno, que foi um var.ão proféi 
ta, poderoso em obras, e em palavras diante de Deri~ 
~ de todo povo, e que. foi condemnado ámor'te pe· 
Jos nossos magistrados, e crucificado? EsperamóS 
nós que resgatasse Israel, e ha ~res dias que sucW 
deram estas cousas. E' verdafle que algumas mUI 
lheres, que estavam comnosco, tios espantaram dii 
z.endo,que foram de madrugada ao sepulcro é uâG 
acharam o seu corpo, mas que lhes appareceram M· 
jos, os quaes affirmam que elle vive. Alguns das 
nossos foram: tambem ao sepulcro, e acharamqQe 
"era assim como tinham dito as' rriulheres,mas a ~lle 
não no viram. » 
. D'aqui tirou Jesusniotivo pára lhes' exprobar a sua 
incredulidade, e lhes' disse: «Ó' estultos, e tardo! 
de coração para crer tudo o que annunciaram os Ptai 
fetas! Por ventura não .era necessario que Jesús 
Christo padecesse' estas cousas, e que :lssim entráS' 
Se na sua gloria? » Depois lhes explico'u quinte 
delle disseram aS Escriptu~as, começando por Moi" 
sés. e acabando pelos Profetas. Chegados á villa, lê\ 
'sus fingiu qué ia para mais longe, porém etles 6- c.[& 
tiveram dizendo' que ficasse na sua companhia", por 
,que se fazia tarde, e que o dia estava na sua decli· 
.nação. Jesus entrou com os dous n'uma casa, e es
tando sentado com elles à meza, tomou opao e Ó 

ilbençoou, e tend(l-o partidó lho davà. Subito se lhe 
'descerraram os olhos, viram ó que dantes não ,iam; 
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e conheceram a Jesus, que desappareceu-Ihes logo 
de diante dos olhos. Então disseram um para o ou
tro: « Não é certo que nos ardia o coração quando 
pela estrada nos explicava as Escrituras? I> Levan
tando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalem, 

o PENT~COSTE. 

e acharam juntos os Apostolos que diziam que o Se
nhor havia resQscitado e apparecido a Pedro. Os 
dom: discipulos contaram t:lmbem o que lhes havia 
acontecido no caminho, e como conheceram a Jesus 
ao partir o pão. Alguns discípulos, porem, não acre
ditaram tal noticia. 

5 
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Estando nessa mesma tarde os Apostolos á·meta, 
e- as portas fechadas, lhes appareceu JesU$, e disse, 
(( Paz comvosco: sou eu, não temais.» E tend6-os 
assim saudado, os arguiu de incredulos, e, diIFes d~ 
coração, que não criam em sua resurreição, nem se 
rendiam ao testemunho dos qJ.le o viram resuscitado. 
Encheram-se os· ApostOlos de espanto e medo, e o 
tinham por fantasma, quando Jesus, para os socegar, 
lhes disse: II Porque estais vós perturbados; e que 
pensamentos são esses, que vos sobem aos corações? 
Olhai para as minhas mãos e pés, porque sou eu 
mesmo. Apalpai e ,'êde: um espírito não tem caro 
ne, nem ossos, como vós vêdes em mim.» Dizendo 
isto, mostrou-lhes as chagas nas mãos,' nos pés, e 
DOS lados. 

Enlevados de pasmo e de· alegria, não podiam os 
Apostolos ainda crer no que viam. Então Jesus lbes 
perguntou se havia alguma cousa que se comesse, e 
elIes lhe apresentaram uma posta de peixe assado e 
um favo de mel. Não precisava Jesus de Sustento, 
que so cabe á vida mortal, e não á eterna, que pela 
resurreicão tomára, mas pediu de comer para con
vencer mais sensivelmente os Apostolas que era elIe 
o proprio, e que tinha com certeza resuscitado .. Ten
do comido, e dado os restos aos ApoSto-los, disse pela' 
segunda vez: ex Paz seja com.vosco. Assim como o 
Pai me enviou a mim, talnbem etI vos envio a vós. » 
Tendo dito estas palavras, assoprou sobre elIes, e dis
se-lhes: cc Recebei o Espirito Santo, e serão perdoa
dos os pecados a quem vós os perdoardes, e retidos 
a· quem vós os retiverdes. » 

Não se achava S. Thomé com os mais Apostolos 
quando Jesus a elIes se mostrou do modo que aca~ 
bamos de narrar, e quando lhe contaram que tinham 
visto o Senhor, disse: (l Eu se não vir nas suas mãos 
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a abertura dos cravos, e se não metter o meu dedo 
no lugar dos cravos, e se não metter a minha mão 
no seu lado, não hei de crer. » O Filho de Deus, 
que encaminhava ao estahelecimento da fé de sua 
resurreição estas incredulidades, não desamparou a 
Tbomé. Oito dias depois, estando Thomé e os discí
pulos outra vez dentro do mesmo sitio a portas fe
cbadas, veiu Jesus, poz-se em pé no meio, e disse: 
« Paz seja com vosco. Mette, disse então a Thomé, 
o teu dedo aqui, e vê as minhas mãos. Chega tam
bem a tua mão, e mette·a no meu lado: e não sejas 
incredulo, mas fiel.-Meu Senhor, e meu Deus! ex
clamou Thomé já mudado.-Thomé, replicou Jesus, 
crestes porque vistes: bemaventurados os que não vi
ram e creram.» 

Varias apparições de lesus Christo.-Estabelece a S. Pedro Co'1.beça. cL'1. sua Igre
ja -Dá as ultimas instrucções a seus discipulos, e sóbe ao céu.-

Vinda do Espirito Santo sobre os Apostolos. 

Pedro, Thomé, Nathaniel, e os filhos de Zebedeu, 
e outros discípulos de Jesus estavam juntos na praia 
de Genesareth, e disse-lhes Pedro: «Eu vou pescar. 
- Tambem nós outros vamos comtigo, responderam
lhe os mais. J) Sairam pois, e entraram n'uma barca, 
mas naquella noite nada apanharam. Chegada a ma
nhã, veiu Jesus pôr-se na ribeira, e perguntou aos 
discipulos, não sendo por elles conhecido: « Tendes 
alguma cousa que 80mer ?-Nada; responderam-lhe 
elles.-Pois lançai a rede para a parte direita da em
barcação, e achareis, disse Jesus.» Lançaram elles-a 
rede, mas já a não podiam trazer acima, que tão gran
de era a carga de peixes, e João, vendo este milagre, 
disse a Pedro: « E o Senhor. » 

Pedro, e os outros discipulos, vieram na barca, 
trazendo a rede cheia de peixes, e tanto que salta-
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ram em terra, viram umas brazas postas, e um pei
xe em cima dellas, e pão. tI Dai cá dos peixes, que 
agora apanhastes, disse-lhes Jesus, e vinde jantar., 

Acabado o jantar, perguntou Jesus a Simão Pedro: 
tI Simão, filho de João, tu amas-me mais do que es
tes?-Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, lhe res
pondeu Pedro.-A pascenta os meus cordeiros, lhe 
disse Jesus. » Perguntou-lhe segunda vez: c Simão, 
filho de João, tu amas-me 'l-Sim, Senhor, tu sabes 
que eu te amo, lhe respondeu Pedro.-Apascenta os 
meus cordeiros, disse-lhe Jesus. » Perguntou-Iheam.. 
da terceira vez: tI Simão, filho ele João, tu amas
me? » Ficou Pedro commovido, porque julgava que 
Jesus duvidasse do seu amor, e lhe respondeu: «Se
nhor, tu cO!1heces tudo, tu sabes que te amo. » Jesus, 
querendo com o triplice testemunho do amor de Pe· 
dro compensar as tres vezes que o negára, lhe con
fiou então as suãs ovelhas, isto é o cuidado das almas, 
e o governo visível da Igreja, e disse-lhe: «Apascen
ta as minhas ovelhaR. Em verdade, em verdade te 
digo: quando tu eras mais moço, tn te cingias, e ias 
para onde te dava na vontade: mas quando já fores 
velho, estenderás as tuas mãos, e outro será o que te 
cinja, e que te leve para onde tu não queiras. » Com 
estas palavras sigIlificava Jesus o genero de morte, 
que havia de soifrer S. Pedro, o qual, como seu Mes
tre, foi crucifictldo. 

Diversas vezes mostrou-se Jesus ainda aos Aposto
las durante os quarenta dias que, depois de sua re· 
surreição ficou no mundo, e assim procedeu para lhes 
confirmar com muitas provas que estava vivo, e con· 
versar com elles ácerca do reino de Deus. Deu por 
fim varias instrucções aos Apostolos, explicou-lhes o 
sentido das Escrituras. e disse-lhes que em seu nome 
prégassem a penitencia e remissão dos pecados a 
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todas as nações. Ratificou então a missão que lhes 
dera, dizendo: « Todo o poder me foi dado no céu 
e sobre a terra: ide por todp o universo prégar o E
.vangelho, e doutrinai os povos, baptisando-os em no
me do Padre, do Filho, e do Espirito Santo. Os que 
ererem serão sal\'os, e os que não crerem serão con
-demnados. » 

Depois de se manifestar a seus discipulos varias 
.vezes na Galiléa, appareceu-lhes pela ultima vez em 
Jerusalem, onde lhes deu ordem que ficassem até á 
vinda do Espirito San10. Os que estavam presentes, 
lhe perguntavam, dizendo: «. Senhor, dar-se-ha caso 
que restituas neste tempo o reino de Israel ?-Não é 
da vossa conta saber os tempos, nem momentos, que 
o Padre reservou ao seu poder, lhes respondeu Je
sus; mas recebereis a virtude do Espirito Santo, que 
descerá sobre vós, e me sereis testemunhas em Je
rmalem, em toda a Judéa, e Samaria, e até ás ex
tremidades do mundo. » 

Estas foram as ultimas palavras de Jesus Christo 
sobre a terra. Levantou as mãos, abençoou a seus 
discipu los, e em sua presença foi-se elevando ao ceu, 
envolvido n'uma nuvem refulgente de ouro e azul, 
que pouco a pouco o foi escondendo a seus olhos. 
Ainda os Apostolos seguiam attentos a nuvem até a 
perder de "~ista, quando dous mancebos vestidos de 
branco subito lhes appareceram, e disseram: « Va
rões da Galiléa, porque estais olhando para Q céu? 
Este Jesus, que deixando-vos se elevou ao céu, assim 
virá como o vistes subir. » 

Passados dez dias em retiro e oração, estando com 
os Apostolos Nossa Senhora, outras santas mulheres, 
e uns cento e vinte discipulos, no dia de Pentecostes, 
eis que se ouviu um grande ruido, como de vento 
que assoprava com ímpeto, e encheu toda a casa on-
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de estavam assentados. Ãomesmo. tempo lhes ·ap
pareceram repartidas no ar umas .como finguas de fo. 
go, que repousou sobre a a cabeça de cada um delles. 
Ficaram todos cheios do Espirito Santo, e começa
r.am a falar differentes línguas, segundo o mesmG 
Espirito os insp.irava. Ficaram desde então os Apos
tolos novos homens, e cheios de animo e .de sabedG
ria foram prégar por toda a terra a doutrina de ·Je
sus Christo, confirmando-a com milagres, com a san
tidade de sua vida, e com invencível paciencia nos 
suplicios. 

FIM DA VIDA DE CHRISTO. 



ASSUtlPTOS DIVERSOS. 





o VIGARIO. 

N'uma freguezia, a primeira pessoa digna de res
peito é o vigario. Nas alegrias e nas tristezas da vi
da, o viga rio acompanha sempre as suas ovelhas, e 
é o seu anjo da guarda. Baptisa a creança, abençôà 
os noivos, consola o afflicto, e conforta o moribundo 
com a esperança de uma vida melhor. E na igr~ja 
aonde a influencia moral do vigario se manifesta. 
Ali, no recinto sagrado, ajoelham-se os homens, as 
mulheres, os' meninos, o rico e o pobre, o fidalgo e 
{) plebeu. Ali, do alto da cadeira, mostra aos gran
des a pequenez de sua origem, e aos pequenos a 
grandeza dos seus destinos. A li, na leitura do Evan
gelho, apresenta os mais belos modelos e preceitos 
de fraternidade. O homem orgulhoso ouve a predica 
e sabe da igreja mais modesto: o culpado, mais ar
rependido: o rancoroso, mais benigno, e o desgraça
do mais resignado. 

Na freguezia, o vigario é, ·para assim dizer, o uni
co professor de moral, e governa as ovelhas com u
ma santa liberdade. Não as abandona um só instan~ 
te, desde o berço até a sepultura, na missa, na pre
dica, no confession~rio, no baptismo, no casamento, 
no leito da morte. E o Senhor, o possuidor, o direc
tor dos seus segredos, alegrias, tristezas, increduli
dades, e terrores. O dogma, a penitencia, a abs.olvi
ção, os bons e mãus desejos, as inimisades, vingan
ças, erros, e arrependimentos, tudo vê, tudo ouve, 
tudo sabe. Amedronta as consciencias e tranquilisa
as: castiga e ao mesmo tempo consola. Não ha co
ração que se lhe não abra; choupáfia humilde que 
não visite; pobres que não console, e não teme o frio, 
o calor, a chuva, a tempestade, e as molestias conta
giosas. Nascido quasi sempre no meio de povo, crea-
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do e alimentado como :povo •. conhece melhor as suas 
necessidades, que os grandes do mundo, os seus in· 
teresses; fraqueza, desejos, costumes, . defeitos, qua· 
lidades, vicios, e virtudes. S3be melhor quaes· são()S 
remedios q:ue precisa o povo, quaes são as palavras 
queselbe deve dizer. quaes os males do corpo e da 
alma que devem ser curados. 

Ha discordiaentl'e pai e filho, marido e mulher; 
in.nãos, amigos, e visinbos? Ninguem vai. ao juiz de 
paz, mas sim ao vigario. Nenhuma .obra de caridade 
se realisa na aldêa, haja o dinheiro que houver, sem 
que o viga rio seja consultado, tome n'eUa p.arte, dR
lhe a direcção, e lh'imprima o caracter de simplici;. 
dade. desinteresse, e duração. O céu desprende ~a 
cbuva e o trovão? Lá vai o viga rio .á igreja, ora em 
CQmmum, e pede a Deus que affaste o tlag.elIo, e d6 
a prosperidade dos bens da .terra. Ora tambem pela 
salvação dos mortos, e pede a Deus o orvalho.do cê~ 
os thesouros da graça, e as esperanças infinitas da 
bnmortalidade. Se o vigario préga ao povo o respei· 
to para com .os grand~s, préga tambem aos grandes 
o respeito :que devem á justiça .. Se recommenda.ao 
pobre a resignação na. desgraça, recOInmencta tambem 
ao ric~; .n0S diasprosperos, a caridade. 

São estas as qualidades que devem ornar a peso 
soa de uro bom vigario,ohumildediscipulo deChris-
00, e que muito bem descreveu n:um livro popular 
l\.fr. Cormenin,conselheirbde estado, e um dos 00' 
mens celebres da França. Em geral os vigariosda 
França, e dos outrospaizes da .Europa, não desmen, 
temas qualidades reconhecidas por MI'. Córmenin, 
ea razãu é porque esses vigariosnão se envolvem 
napoIitica, não querem ser eleitores, nem deputados, 
e .antes querem os bens do Céll, que os da terra. O 
vigario politico, assim como o professor primario, ou 
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O magistrado politico, é o maior tlagello que pode 
t!7r Q povo, porque um tal vigario recebe o insulto 
dos seus adversarios, perde a força moral, mancha 
a~ vestes .sacerdotaes, ateia as paixões, odeia, vinga
se, divide o rebanho em vez de uni-lo, torna-se 10-
~ em vez de pastor, e sacrilegamente renega as pa
lavras de Christo, que disse: O bom pastor deve 
derrama·r o sangue pOt' suas ovelltas. 

o CAVALO 

o vigario, não sendo politico, pode ser o anjo 
consolador. das suas ovelhas, e dar com mãos largas 
o,pão do espirito e o pão do corpo. Neste caso tor
na-se o conciliador, o conselheiro das faroilias, que, 
fa,scinadas pela sua inteligencia, moralidade, e bons 
exemplos, depositam nelle a mais cega confiança. 
Torna-se ° promotor do progresso moral, intellec
tual, e material, e, guiado pela fé, nada o poderá 
desanimar. Pelos seus conselhos, e pelo ensino, po
de tornar inteligente, moralisada, fica e laboriosa 
qualquer população ignorante, pervertida, pobre, e 
ociosa. Na Calabria um vigario tomou posse de fre-
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gueiia agreste e inculta. O povo era miseravel, igno
rante, supersticioso, fanatico, e mào. Não desanimou 
o viga rio, ensinou a ler aos meninog, inoculou no 
povo o amor ao trabalho, ensinou a semear o trigo, 
a plantar a oliveira e a parreira, pediu a cada Ifaro~ 
chiano que plantasse e cultivasse annualmente um 
certo numero dessas arvores uteis, e, passados an
nos, a agreste e inculta freguezia estava cultivada c0-
mo um jardim. O trigo dava abundantes searas: a 
uva e a azeitona convertiam-se em vinho e azeite: o 
povo gastava o ilecessario, vendia o superfiuo, vivia 
feliz, e por uma vez o trabalho afogentou a ignoran~ 
cia e a miseria. 

Entre muitos ontros sacerdotes, dignos discípulos 
de Christo, e por consequencia amigos da· humani
dade, citaremos Oberlin e Mr. Vincent. 

Filho de um professor da cidade de Strasbourg, 
Frederico Oberlin nasceu em J 7 ~Q e morreu em 
1826. Oberlin fez os seus primeiros estudos no Gym
nasio, aonde professava seu p ai, e em -J 763 recebeu 
o gráu de aoutor em philosophia, formando-se de
pois em theologia. Pobre, mas cheio de fé, e abra~ 
sado do amol' da humanidade. Oberlin aceitou em 
1767 o curato de Ban de la Róche, situado perto de 
Strasbourg. Os habitantes de Ban de la Roehe eram 
Desse tempo victimas dos doas maiores flagelos d,o 
homem: a ignorancia e a rniseria. Alimentavam-se 
de fructas e hervas silvestres, não tinham estradas; 
e a terra estava cuberta de florestas. A vida paro
chiaI de Oberlin foi do principio ao fim uma serie de 
deveres a bem das suas ovelhas, e hoje a sua memo
ria é por todos venerada. O seu primeiro cuidado 
foi fundar escolas. Estava Oberlin convencido que a 
ignorancia crassa dos habitantes de Ban de la Roche 
seria o maior obstaculo- que havia de encontrar na 
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realisação dos seus melhoramentos. As pessoas igno
rantes .falam mal, comprebenclem mal, e dos outros 
mal se fazem entender. Possuem poucas recordações, 
poucas idéas, e a sua conversa é pobre, como a ex
periencia, e encerra-se n'um pequeno numero de 
idéas vulgares, e de repetições fastidiosas e insigni
ficantes. Quasi nada sabem do passado, não sabem 
o que se passa alem do lugar onde vivem, e aquilo 
que seus pais não disseram, e o que não viram, lhes 
parece incrivel e impossivel. Assim, quando alguem 
os convida a alfastarem-se do caminho da rptina, per
suadem-se que se lhes deseja a desgraça, e conside
ram como inimigo todo o homem que lhes aconse
lha a menor mudança nos seus habitos, ainda mes
mo que seja para seu verdadeiro interesse. Foi isto 
que dolorosamente experimentou o joven Oberlin nos 
primeiros dias de sua residenda em Ban de la Ra
che. A pez"r da sua prudencia e brandura, foram no 
principio mal recebidas ati suas tentativas para des
tocar as terras incultns, ahril' os caminhos necessa
rios para a communicnção das aldeias visinhas, pro
pagar a cultura das al'VOl'es fmetiferas, e melhorar 
a das b:lt:ltas e do linho, que mais convinham ao ter
reno arenoso de Bun de la Roche. Houve até mesmo 
contra elle uma con~pirnção, que foI atalhada pela 
sua pacieocia, coragem e vontade ! 

Dar por si mesmo o exemplo, n'aquilo que dese
java que fosse feito pelos camponezes, foi o meio em
pregado por Oberlin com mais vantagem. Atalhos 
mui frequentados atravessavam dous campos do pres
biterio. Nesses campo, ;i vista do povo que passava, 
Oberlin poz-se a trabalhar com um criado, abriu va
Ias de quatro a cinco pés de profundidade. plantou 
arvores de frnel.o, e lançou em roda a terra propria 
e necessal'ia para o seu crescimento. Procurou toda 
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a casta de boas arvores, como a pereira, maceira, c& 
rejeira, ameixoeira, e nogueira; fez um grande ~ 
veiro, que preparou- no jardim, e esperou a OCca:sÍã'8 
em que os seus parochianos, vendo o desenvolvimen
to das arvores diariamente expostas, ,iessem pedi;;las 
voluntariamente. O seu desejo não ficou malogradé, 
agosto do plantio das arvores espalhou-se, e a'ar.te 

de enxertar, que tinha ensinado a muitos dps seus: 
parochianos, foi geralmente praticada .. Quandoqo:e. 
ria abrir ou alargar um caminho, depois de ter·ál
caDeado o direito, pegavan'umalvião, escolhiaoirlu
gaTes mais dificeis, e punha-se a: trabalbar~ não se 
importando ter as mãos· arranhadas pelos espinhos, 
ou pjsadas pelas pedras; Assim despertava a emu
lação: os camponezestraJ)alhavam ao mesmo temf1e 
em'diversos pontos, e Oberlfn, m-ontado a cavalo, 
ia de um lugar a outro, e dava por toda a parte· con
selhos e ordens uteis. Antes da sua chegada a Ban 
de la Rocheatravessavam-se os regatos mais largos 
sabre arvores tombadas ,e logo Oberlin tratoll de 
censtruir algumas pontes, e pelo seu exemplo mUi
tãS outras foram feitas depois. 

O bem que o digno sacerdote não podia fazer p~r 
si mesmo, fazia-o fundando associações , e creando 
p!"emios de animaoão. Para fazer face a estas despe
zas, pedia donativos, e promovia subscripções, que 
facilmente alcançava das pessoas ricas de StrasbOurg. 
Mmtas vezes durante a noite, 'percorria a cavalo a 
distancia que vai de Ban de la Roche a Strasbourg 
pro!3 solicitar a caridade a favor de seus parochian6S 
ou defender os seus direitos perante os magistrados. 
Y-ia c-om pezar que, se por ventura um instrumento 
dos seus parochianos se inutilisava, era preziso que 
ti.'\1:esS'8IIl ã mão o dinheiro para comprar outro, e a
lem disso perderem um dia inteiro, para se prove-
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rem no mercado distante. Atimde evitar um tama
nho inconreniente, abriu um ármazem, aonde man
dou vender os instrumentos pelo preço do custo, e 
,a credito, pagando os rachadores de lenha no córte 
da madeira, e os cultivadores na occasião de vende
rem o gado, as batatas, e o linho, unicos recurs()s 
que tinham nessa epoclléi os habitantes de Ban dela 
Roche. Na parochia não havia um só homem deof
tido, e os habitantes quando precisavam dos seus 
:serviços, o que succedia muitas vezes, viam-se obri
gados a fazer viagens' de muitas leguas, e perderem 
tempo e trabalho. Oberlin sondou a disposição dos 
mancebos, escolheu os mais inteligentes, forneceu
lhes roupa, e os poz a aprender omcios. Alguns an
nos depois a parochia possui a carroceiros, ferreiros, 
ferradores, carapinas, pedreiros, sapateiros etc. Es
te melhoramento deu os mais felizes resultados, por 
que muitos individuos tiveram subsistencia honesta, 
e espalhou-se o gosLO dos tralJalhos mechanicos. 

Oberlin introduziu algumas industrias na sua paro
chia, principalmente as de fiar e tecer algodão. Ve
lhos. mulheres, e meninos, condemnados antes á ,mi
seria e á preguiça, dUl'ante o rigoroso frio do inver
nG, encontraram neste recurso trabalho e subsisten
cia. Comprou um grande numero de livros uteis,e 
dava e emprestava aos seus parochianos mais instrui,:, 
dos. Nas suas conversas particulares, ou Das reuniões 
semanaes, que dava em sua casa, annuncial'a e expli
cava as importantes descubel'tas feitas na agricultura, 
60S acontecimentos da epocba. As suas communica
ções eram acompanhadas sempl'e de observações ju
diciosas, e sempre tendiam para um fim religioso e 
moral. Creou uma caixa economica, onde elle e os 
seus amigos foram osprimeiI'os que deposital'am o 
frueto de suas economias. Deste modo baniu a men-
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dicidade, e, graças ao seu ensino, a má fé, a falta do 
pagamento de qnalquer quantia pedida emprestada ã 
caixa economica era uma nodoa indelevel, e que raris
simas vezes manchou os seus parochianos. O beD&
ficio desta instituição foi immenso. Quando um ha
bitante de Ban de la Rache, laborioso e honesto, a
chava-sepor algüméi dêsgraç;:" embaraçado em pa~ar 
a diVida, confiava ao parocho o seu estado, o qual 
achava sempre meio.s de ~alva-Io flA uma pp.rrlll,a 
não ser elle inevitavel. Chamava os credores, muitas 
vezes pobres, alcançava delles·a quitação, salvava o 
infeliz da deshonra, e emprestava-lhe ainda alguma 
quantia, para ajudaI-o nas precisões da familia, e 
continuar com os seus trabalhos agricolas. 

Seria longo trabalho narrar todas as invenções en
genhosas que inspirou a Oberlin a caridade esclareci
da, que abrasava a sua alma. Basta dizer que em 
vida teve o amor dos seus parochianos e a recompen· 
sa (los governos. A Convenção em França lâvrou um 
decreto agradecendo, em nome da patria, os serviços 
prestados por Oberlin na propagaCão da instrucção 
primaria, e o rei Luiz XVIII o nomeou cavaleiro da 
LegiãO de Honra. Poucas virtudes podem merecer 
o mesmo respeito de governos oppostos, como a re
publica e a realeza, e conservarem a sua pompa: em 
tão grandes distancias I 

Em 1847 o padre Vincent foi nomeado abade de 
BI'oussan, pequena aldeia de. 300 habitantes, perto da 
cidadã de Toulon, em França. As .terras incultas da 
aldeia, o espirita de rotina, a ignorançia e a pobreza 
dos habitantes commoveram o coração evangelico do 
abade Vincent, que cogitou logo dar pelo ensino ás 
suas ovelhas o pão do COl'pO como o do espirito. Pediu e 
alcançou da auctorldade local a necessaria licença. pa
ra abrir gl'atuitamente uma escola primaria na 'aba-



145 

dia. Ali abriu duas aulas, uma para meninos,e outra 
para meninas, sendo a primeira dirigida por elIe, e a 
segunda por sua mãi, e ambos ensinavam á infancia 
a leitura, a escritGl, a arithmetica, e principios de geo
grapbia, historia. e. musica :"0?3.1. Satisfeito com. o 
progresso de seus Jovens dISClpulos, o abade VIn
cent observou em alguns demasiado gosto pelo estu
do, e repugnancia para os trabalhos phisicos. Para a
talhar o mal, começou a cultivar um campo, nas ho
ras do recreio, com seus disc.ipulos, e procurou dar
lhes por este modo o habito do trabalho manual, e 
inspirar-lhes o gosto da agricultura. Mais tarde, um 
dos ricos proprietarios da visinhança, o conde D'Es
tiennes d'Ortés, lhe emprestou uma pequena quinta; 
e o bom do abade Vincent bateu de porta em porta, 
'Pediu em nome da caridade, comprou terras, instru
"mentos, animaes, e fundou a escola agricola de S. 
isidoro. Fundada em 184-8, a escola agricola de S. 
izidoro tinha 54 orphãos no anno de 1855, e apre
sentava 66 no anno de 1860. 

Dos bons vigarios depende, pois, em grande par
te a felicidade publica. A este respeito accrescenta
remos ainda, segundo escreve Malte Brun, o exem
plo dos vigarios da Noruega, não menos caridosos 
que os dos diversos paizes da christandade, exceden
do a todos em solida instrucção. Nessa classe illus
trada encontram os habitantes do campo não só pro
fessores primarios instruidos, como tambem censores 
indulgentes, e modelos de ~oralidade. Os mais sim
ples vigarios de aldeia são dignos apreciadores de 
tudo que diz respeito à prosperidade do paiz, á uti
lidade geral, e por isso o governo appressa-se em 
consulta-los, quando trata de fundar celeiros de a
bundancia, abrir e conservar as estradas, construir 
pontes ou canaes, e introduzir e propagar nos cam-
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pos algum ·novo .genero de cultura, ou qualqueJ;'o~. 
tro melhoramento agricola. Por isso não é raro en· 
contrar-se DOS sacerdotes da Noruega distinctos hó
tanicos, mineralogistas, economistas ,e agrÓnomp~. 
Tão magnificos resultados são devidos, p~r sem d\l· 
vida, á boa organisação dos seus seminarios, e' imi
tando tão uteis exemplos, principalmente na par~ 
relativa á agricultura, os governos do Piemonte e d;I 
Alemanha tornal'am obrigatorio nos seminarios o e~· 
tndo da agricultura e economia rural. Em França foi 
tentado um ensaio deste genero no seculo XVIII, e uI· 
iimamente foi restabelecido pelo sabia Bispo de Ro· 
dez . .pevemos tambem apresentar a opinião que for
mava Napoleon sobre tal·assumpto. Lê-se no Atemo
rial de S. Helena que Napoleondesejara fundar CUl'. 
sos de agricultura nos seminarios, para que o sacer
dote, sendo por sna natureza o medico da alma, fos
setambem o medico do corpo, e o educador das po
pulações ruraes. Deste modo o clero francez pon
do-se á frente dos melhoramentos agrícolas, haviad~ 
recuperar com facilidade a antiga e salutar influen
cia, que a politica e a industria fizeram passar para 
outras mãos. 

Com legitimo orgulho podemos mencionar no Bra
.si! os nomes de viga rios , que são o ornamento da 
Egreja e verdadeiros apostolas da humar.lÍdade. Na 
Revr'sta Popular, o Sr. Emílio Zaluar nos aponta o 
nome do falecido P.· Martiniàno de Oliveira, viga
rio de Guáratinguetá, na provincia de S. Paulo. O P.' 
Martiniano vendo o grande numero de pobres e des
graçados que avultavam na sua freguezia, e a perdi
ção a que se achavam constantemente expostas a~ 
donzelas e as orfãs, lembrou-se, com um pensamen
to verdadeiramernte christão, e a exemplo de M.me 
Lamarú, fundadora da celebre instituição das Reco-
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lhidas de Bordéus, de crear um asilo deste genero, 
em favor do qual invbcou o auxilio dos fieis. Este 
caridoso estabelecimento foi fundado em 21 de Outu 
bro de {856, e tinha em' 1860 recebido 57 recolhidas, 
dáS quaes existem 30, contando-se nesse numero 22 
orras e menores. No Publi(ador lJfaranhense de 186'2 
vemos tambem dignamente mencionados os nomes dos 
Sts. p.e Manoel Altino Barbosa, vigario de Curum
pú, eP.' Francisco José Cabral, vigario do Itapicurú
mirim. Estava a frente da matriz de Cururupú quasi 
a' cair, e reconhecendo o Snr. P." Barbosa, que só 
tarde e muito tarrle poderia ser levantada com o di
nheiro da provincia, appelou l)ara a earidade dos fi
eis; bateu de porta em porta, e a sua voz foi ouvi
da, e por este modo ergueu de pedra e cal o fron
téspicio e parte das paredes lateraes do templo. No 
mesmo estado de ruinas estava a egreja matriz da 
vila do Itapicurú, e as paredes, que ameaçavam de
sabar, e a immundice que havia no recinto do tem
plo, contrastando com o aceio e decencia, que hoje 
apresenta esse lugar sagrado, era um pungente ept
gramma aos sentimentos religiosos dos fieis. Não de
sánimou o Sr. P.· Cabral, invocou tambem a earida
d'e publica, affrontou o sol e a chuva, dirigiu os ope
rarias, e em breye tempo reedificou a sua igreja, e 
a'restituiu ao esplendor do culto. 

Longa seria a lista dos bons vigarios brasileiros, 
se por ventura tivessernos de fazer uma honrosa men
ção de seus nomes; porem o espaço nos falta, e bas
ta dizer que para a realisação de milagres de civili~ 
sação, eamo os de Oberlin e Vineent, são necessa
rIas só duas cousas: fé e moralidade, A fé dá a per
severança, fortalece o animo, e, na phrase do Evan
geiho. sendo mesmo do tamanho de um grão de mos
tarda, é capaz de transportar montanhas: a moralida· 
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de infunde o respeito, o amor, a confiança, e faz a
brir á caridade todas as portas. 

TABULAS. 

I-O trabalho dá a riqueza, e a preguiça dà a 
miseria. A cigarra passou todo o verão a cantar, e 
nesse mesmo tempo a formiga não descançou, traba
lhou, e encheu o celeiro. Quando veiu o inverno, a 
cigarra não tinha para comer um grãO, nem siquer 
uma migalha, e foi pedir à formiga, por emprestimo, 
alguma cousa.-« No verão o que fizestes, pergUll
tou a formiga ?-Noite e dia cantei, respondeu a ci
garra.-Pois bem, dança agora, disse desdenhosa
mente a formiga. 

fi-O lisongeiro vive á custa de quem o ouve. 
Pousado na arvore, um urubU tinha atravessado no 
bico um bom pedaço de queijo. Apertada pela fo
me, a raposa dirigiu ao urubú estas palavras :-« Co
mo são belas as tuas lust['osas e negras pennas, a
migo urubú. Na verdade, se a tua voz fosse igual á 
tua bela plumagem, serias o rei dos nossos passa
ros.» O urubú, ao ouvir tão Iisongeiro elogio, sal
tou de gaudio, tentou cantar, ahriu o largo bico, e 
deixou cair o queijo, que foi logo empalmado pela 
astuta raposa. 

m.-o dia do beneficio é a vespera da ingrati
dão. Achando-se uma onç·a n'uma funcção, comeu 
tanto de subito, que lhe ficou um osso atravessado 
bem na gemma da guéla.Estando assim a onca aC
frontada, e não podendo gritar, foi tão feliz, que pas
sava nesse momento um jaburú, o qual, entendendo 
os afilictos acenos, meUe-lhe o compridopescoco na 
g.arganta, e, arrancado o osso, pede a paga do me
reeidotrabalho.-« A. paga I replica a onça. Estás 
zombando, lindo, e lepido compadre I Não te basta 
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salvares dos meus dentes a cabeça que mettestes na 
minha boca ~ I Vai-te ingrato, e nas unhas me não 
cáias. » 

IV.-No mal cremos só quando elle chega. Os 
lavradores plantavam algodão, e disse uma andori
nha aos outros passaros ;-« Para nosso mal fazem 
os lavradores esta seára, porque da semente nas
cerá o algodão, e com elle farão laços e redes pa
ra nos apanhar. Devemos arrancar a semente, ou 
destrui!' a planta, que della nascei'.» Não quizeram 
os passaros dar-se ao trabalho, riram-se do conselho 
da andorinha, so bem ouviam o que lhes falava a 
sabor, e por fim cairam nos laços. 

V.-A inveja é a perdição do invejoso. Vira u
ma ran um boi formoso e nedio a comer a herva no 
campo, e, tocada de inveja, estende-se, incha-se e 
esforç,a-se por igualar o hoi.-« Olhai bem, disse pa
ra uma companheira, já hombreio com o boi ~-Oh 
que não, respondeu a outra.-l\fais assim ?-Nada. 
- E agora ~ - Nem por sombras.» A tal lwutinha 
tanto fez, que por fim arrebentou. O mundo está 
cheio de muitas almas tão parvoas, como esta ran, e 
cada um deseja ser mais do que é. 

VI.-Uma boa acção tem sempre a recompensa. 
Bebia uma pomba sobre a beil'a de um limpido re
gato, e certa formiga pOl' muito debruçaI'-se, cahiu 
na agua. Nesse oceano a formiga bracejava para vir 
tomar a praia, e a caridosa pomba deitou urna hervi
nha na agua, e n'ella abordou a formiga, e chegou a 
terra. D'abi a pouco passava por acaso um caçador 
descaIso, vê a pomba, arma o gatilho da espingarda, 
e faz a pontaria. Nesse momento a formiga, desejan
do salvar a sua bemfeitora, morde o calcanhar do ca
çador, que torce a mira com a dor da picadela, e a 
pomba vôa e foge. 
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VII.-A aliança do forte com o fraco é sempre 
desigual. A novilha, a cabra e a ovelha fizeram so
ciedade com o leão rei dos animaes, pondo em com. 
mum os ganhos e as perdas. Na armadilha da cabra 
cahiu preso um veado, e, vindo os socios, o leão par
te o veado em quatro pedaços, e diz:-«8omos qua
tro para as partilhas. A mim como rei dos animaes, 
cabe o primeiro pedaço. Tomo o segundo, porque 
sou o mais forte. Por mais valente, cabe-me o ter~ 
ceiro, e quem tocar no quarto (coitado deIle !) torço
lhe o gasnete I » 

VIII.-Devemos fazer o bem, e não olharmos a 
quem. Da toca sahiu estonteétP.o um ratinho, e foi cair 
n.as unhas de um leão, que lhe concedeu avida. Não 
ficou perdido o beneficio, porque um dia foi o leão 
colhido n'urnas rédes, e nunca poude desprendeN&, 
dando horriveis bramidos, mas o ratinho tanto traba. 
lhou com os dentes, que rompeu uma das malhas; e 
por esta desdeu os nós das outras e salvou o seu 
b'emfeitor. 

IX.-Ao perverso nunca faltam razões para jus. 
tificar o mal. Uma onça esfaiinada bebia n'um re
gato, e pela parte debaixo chegou um cordeiro tam. 
bem a beber.-« Quem te deu a ousadia de enturva
r~s a agua que bebo, perguntou a onça 'l-A agua 
corre para mim, e por tanto não posso turva-la, res
pondeu humildemente o cordeiro.-Digo que a en
tqrvas, replicou a onça, e tambem sei que disseste 
mal de mim no anno' passado.-Nesse tempo eu não 
era nascido.-Então disse-o teu irmão:-:-Mas, eu não 
tenho irmão.-Pois disse-o um teu parente, accres
centou a onça enraivecida, e sem mais processo de
vorou o cordeiro. 

X.-Ninguem faz mal que o não venha a pa
gar. Um rato não sabia nadar, e precisava passar 
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um rio. Pediu auxilio a uma ran, a qual prometteu 
passa-lo, atando com um cordel ao seu pé o pé do 
ráto. Saltaram ambos na agua, mas a ran com malí
cia trabalhavap.or se mergulhar e afogar ° pO'bre rato, 
que forcejava por sair para fora. Um gavião, qne 
se peneirava Dosares. ,'iu a estranha peleja,. preci
pitou~se. levou .presos no mesmo cordel' a ran e o 
rato, e dev0roua ambos. 

XL-Nada ha como o olho do dono. r-rum cur
ral. de bois salrou-se um veado, e, mettid-o n'um 
canto, respirava e cobrava animo. Entravam a sahi
am os pretos, davam mil yottas, e levavam o capim;e 
o milho para os bois. Até foi o feitor, e ninguem 
deu fé do pobre veado, que já se consideraY3 sal
vo,-« Não vai mal até aqui, disse um dos bois 1'U-

'0 BOI. 

minando, mas o nosso dono ainaa não fez a sua re
vista. A vin.da te receio, e até então não te gabes. » 
Nisto entra o dono, d{t uma revista a tudo, e diz en
fadado :-« Como assim? Nas mangedouras não ba 
herva bastante. A pallla da cama dos bois est{l velha, 
Que custa dar'-se um basculho nas teias de aranha''] 
Porque não se arrumam os jugos e as colleiras?» 
Mirando tudo, avistapol' fim a cabeça do veado, cha-
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ma os pretos,. cada um trava de um chuço e matam 
o infeliz animal. 

XTI.-Mais vale o certo que o duvidoso. Um cão 
passando pela beira de um rio, levava na boca um 
pedaço de carne. No fundo da agua viu outro peda
ço maior de carne, representado pela sombra da que 
levava, e quere!'!do pO~~'.li-!o tambem, largou a que 
trazia nos dentes, a qual cabiu na agua, e assim ficou 
sem cousa nenhuma, 

XTIr.-Não lia esperto que não seja logrado. O 
coati convidou o guarA para jantar, e paz na meza 
um prato de saborosa cangica. O guarà picava o 
prato com o longo bico, mas nada recolhia, e o coati, 
com. a língua varredoura, alimpou o prato em duas 
lambedelas. O guará, para se vingar do logro, deixa 
passar uns tempos, e convida o coati. A' hora dada 
vai correndo o coati muito lepido á casa do guarã e 
louva-lhe a cortezia. Acha a ponto a comida, e a carne 
bem guizada, cortadinha em miudos. Regala-se com 
o cheiro, mas apparece uma difficuldade, e é vir A 
meza o guizado, mettido em um vaso ele gargãlo bem 
comprido. O guará picava: com o bico até o fundo, 
e comia á vontade, mas o coati, não cabendo-lhe a 
tromba no gargAlo, ficou emjejum, e voltou para casa 
vergonhoso, casbisbaixo e murcho. 

XIV.-As demandas quasi nunca dão bom resul
tado. Dous inglezes encontraram um dia uma ôstra, 
que o mar tinha lançado na praia. Um e outro sor
vem-na com os olhos, apontam-na com o dedo, e 
querem ao mesmo tempo agarra-la. Um julga-se o 
dono, porque diz ser o primeiro que a viu, e o outro 
contesta. Nasce d'ahi uma disputa, e louvam-se a 
final n'um juiz. Ouve o juiz gravemente as razões, 
abre a ôstra, come-a, e diz aos litigantes espantados: 
II. Tomai cada um sua casca, salva de custas. » 
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XV.-Não ha riquezas que paguem o descanço. 
Um rato que morava na cidade, acertando de ir ao 
campo, foi convidado por outro, que lá morava, e 
ambos comeram n'uma cova raizes de mandioca, her
vas, e fructos silvestres. O rato da cidade, condoído 
da pobreza do rato do campo, convidou-o para ir jan
tar comsigo, na farta despem;a de um rico Malgo. 
Nada faltou no jantar: succulento queijo londrino, 
gordo lanho de toucinho, carnes frias assadas, fruC-: 
tas, e doces. Era um completo regalo, mas, no me
lhor do brodio, entra de subito o despenseiro, e apoz 
si dous corpulentos gatos. Ambos os ratos fogem, e 
salvam-se a custo do perigo. Ajuntam-se de novo .• e 
diz o ratada cidade :-« Demos cabo do jantar.-Es-' 
tou farto, responde o rato do campo, e, quando qui
ierdes, vinde jantar comigo .. Não sou bazofio, não 
dou jantares de fidalgo, mas quando janto, nada me 
alvorota, e como em socego. Leve o demo a festa, 
se a destempera o susto. 1) 

XVI.-O mel não é para a boca do asno. Anda
va um galo esgaravatando no monturo, para achar 
migalhas, ou bichos que comer, e deparou com uma 
perDIa fina e preciosa. « Bem sei que és pedra de 
grande valor, disse o galo, pOI'ém dera mór valia ii 
uma migalha, ou a dous grãos de milho. » Dizendo 
isto deixou a perola, e c.ontinuoll a esgaravatar no 
monturo. 

XVIl.-De vagar se vai ao longe. O jabotim disse 
ã cutia :--« Apostemos que não chegas n'aquella ba
liza primeiro do que eu ?-Gracejas, ou perdeste o 
juizo? respondeu a cutia.-Tenha, ou não juizo, re
plicou o jabotim, ainda estou pel:: aposta. D Foi dito 
e feito, mas como a cutia chegava á baliza em quatro 
saltos, como aquelles que dá no aperto de fugir dos 
cães, julgou a aposta ingloriosa, fi fez timbre de par-
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tir tarde. No entanto o jabotím caminha a passo 
grave, arrasta-se, e afadiga-se lentamente, e a cntia, 
pensando ter- tempo de sobra, assenta-se de cócoras, 
come o cajá, róe ocõco; esfrega e limpa o focinho, e 
não lhe dá cuidàclO a aposta. Quando viu que o jabo,. 
tim se aproximava da baliza, arranca a pulos, parte 
como a flecha, mas debalde, porque não chegou a 
tempo.-« Tinha eu juizo? lhe disse então o jabotim. 
A ligeireza, que vale, se não é aproveitada? Ganhei 
ou não a aposta? Como te houveras, se, como, eu, 
trouxesses a tua casa ás' costas? » 

XVIII.-Deus humilha os soberbos e exalta oshu~ 
mildes. Um alto e soberbo páu d'arco disse um dia 
ao capim: -« Bem tens que te queixar da natureza, 
porque te fez tão fragil, que não sllstentaso pezo da 
mais leve pipil'a. Um bafejo de vento, quanto baste 
para encrespar a flor da agua, te assoberba, em quan· 
to eu não me farto da atalhar os' raios do sol com os 
meus ramos, e não temo a furia dos temporaes.
Vem de boa alma o dó, que de mim mostras, respon
deu o capim, mas cesse o teu cuidado. Menos que 
a ti me é temeroso o vento, porque vergo, e não que
bro, Tens resistido aos mais rijos temporaes; porém 
vejamos. até o fim. » Mal acabou o capim estas pa~ 
lavras, que preparou-se uma tremenda tempestade. 
As nUVdflS torn31'am-se grossas, pezadas,e escuras, 
como a noite: a chuva cahiu â cantaros, precipitando
se tumultuosa pelos montes, e impetuosa e furiosa 
zunia a ventania. Ao violento choque do furacão, o 
páu d'arco enteza-se atrevido, e O· capim -curva-se, 
estende-se, acama-se, mas não quebra. Reforça o 
v,ento o repellão, e, descarnadas as raizes, cái estron· 
dosamente por terra o soberbo páu d'arco, e os ra· 
mos quebrados voam dispersos pelos ares! 

XIX.-A união é a força. As mãos, as pernas, e 
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euLros membros do corpO, levantaram-se um dia con
tra o estomago, e disseram: « Nós lidamos, trabalha
mos e suamos, e para que? Para dar de comer ao 
~stomago, que não trabalha, e, á nossa custa, viveã 
fidalga .. Arremedemos-lhe a preguiça, e haja suéto.» 
Foi dito e feito. A boca não se abriu, não se meche
ramas mãos, nem se moveram os braços, nem ca
minharam as pernas. -Desge erro os membros bem 
se arrependeram, porque cedo começou cada um a 
enfraquecer-se, e conheceram então que o estomago 
não era cousa inutil, nem que vivia ocioso, mas··sim 
que era a força, que lhes dava o alento. Mostra-n!)s 
esta fabula a perfeita imagem da nação, que sustentá 
o operario, protege o lavrador, paga o magistrado, 
enriquece o negociante, e dà soldo ao militar. Se os 
làvradores não quizerem cultiv:ar a terra, se os sol
dados não defenderem o sólo da patria, se os ricos 
não forem patriotas, finalmente, se cada membro dá 
$Qeiedade se desunir, e cuidar só de si, a nação, em 
vez, de prosperar, ficará totalmente arruinada. 

XX.-Nem tudo que luz é ouro. Tomou o uru
bü as formosas pennas verdes e amarelas de alguns 
papagaios, que mudavam, e com ellas se foi vestindo; 
enfeitando, e passando por linda personagem. Des
presando os seus companheiros, foi desvanecer-se en
tre os mais papagaios, porem foi conhecido, apupado, 
zombado, assobiado, chasqueado; escarneado, e, final
mente, depennado pelos orgulhosos papagaios. Por 
este modo perseguido, busca refugio entre os seus, 
que o engeitam como urubú., e lhe dizem: «Quizes
te mudar de estado, e não te contentaste com o que 
te deu a natureza. Por isso vens depennado, maltra
tado, injuriado, e envergonhado.» E,ta rabula appli
ea-se muito bem ás pessoas imIJl'evidentes e vaidosas, 
que não sabem limitar os seus desejos, conforme as 
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suas circumstancias;. e que tomam dinheiro a juro, 
vestindo ricas sedas, e gastando a fortuna em lautos 
jantares,· e chás explendidos. Cbega o dia do paga~ 
mento, não ha dinheiro para satisfazer as dividas, e 
os credores tomam-lhAs as alfaias, e os predios, e os 
escravos, e somente lhes deixam a pobreza e a vei'.: 
,gonha. 

o BOM HOMl:M RICARDO. 

Passando um dia a cavalo por um sitio aonde ha
via muita gente para assistir a um leilão, parei mo, 
vido de curiosidade. Ernquanto não chegava a hora 
aprasada, conversavam os circumstantes sobre politi
ca, e mormente, ácerca dos pezados impostos, que o 
povo estava pagando. Um delIes, olhando para um 
respeitavel ancião, decentemente vestido, que ali, se 
achava, lhe dirigiu a seguInte pergunta: I( E Ymc. 'sr. 
Abraham, que pensa de tudo isto? 'Não concorda em 
que tão pezadas contribuições hão de por fim arrui
nar totalmente o paiz? Que havemos de fazei' ne,ste 
caso ~ li, O ancião, depois de considerar algum tempo, 
respondeu: « Se querem conhecer o meu mododé 
pensar, eu o exponho em poucas palavras, porque ti 
bom entendedor, meia palarra basta. li 

Vendo que, todos se dispunham a ouvi-lo com at
tenção, falou nos seguintes termos: 

«Meus caros amigos e concidadãos, não ha duvida 
que os trilmtos são múito fortes; comtudo se não ti
vessemos que pagar senão aquelles que a lei nos im
põe, poderíamos facilmente satisfaze-los; mas temos 
outros ainda mais pezados, a saber: a nossa pre
guiça que nos sujeita ao dobro do imposto que paga
mos aD estado; o nosso orgulho ao tresdobro, a nos
sa extravagancia ao quadruplo r 
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Estas contribuições são de natureza tal, que não é 
possivel aos exactores fazer a minima reducção; nem 
isentar-nos dellas, todavia se quisermos seguir llID 
bom conselho, ainda poderemos ter alguma esperan
ça de melhorar a nossa sorte, por quanto, como re
fere o bom homem Ricardo no seu Almanack, Deus 
d1'sse ao homem trabalha: que 'eu te aJudarei. 

Se houvesse um governo que obrigasse o povo a 
contribuir regularmente com a decima parte do seu 
tempo para o serviço publico, achar-se-ia, por certo, 
mui dura semelhante condição; mas nós, pela maior 
parte, somos colectados pela nossa preguiça de uma 
maneira mais tyrannica, pois se se calcular o tempo 
que passamos n'uma absoluta ociosidade, isto é, sem 
fazermos cousa alguma, ou a dissiparmos os nossos 
haveres, conhecer-se-ba que digo a verdade. 
, Quanto tempo não passamos entregues ao somno, 
além do que é necessario? E porque acontece assim? 
Porque nos esquecemos, sem duvida, de que a rapo
sa a dormir não apanha galinhas; e de que tere
mos tempo de sobejo para dormir, quando estivermos 
na sepultura. Se 0, tempo é o mais precioso de to
dos os bens, cc desperdiça-lo, como diz o bom homem 
'Ricardo, é a maior de todas as prodigalidades, visto 
que o tempo perdido nãó se recupera, e que quando 
julgamos ter tempo sufficiente para fazer alguma cou
sa, é quando elle nos vem a faltar. » 

Tenhamos por tanto coragem, e trabalhe\Dos em
quanto pudermos. Com actividade faremos inais obra 
com menos trabalho, II A preguiça, como tambem 
diz o bom homem Ricardo, torna turfa d1'fficil, quari
do o trabalho tudo facilita. Aquelle que se levanta 
tarde, agUa-se o resto do dz'a, e vê chegar a noite, 
quando apenas dà começo ao seu trabalho, A pile
guiça caminha tão lentamente que a pobreza não 
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tarda a alca""çal-a. Deitar-se tarde, e erguer-se 
cedo, eis o melhor meio de conservar a saude, a fOFo 
tuna e a inteligencia. 

Que significam as esperanc,as, e os votos que fa· 
zemos por tempos mais venturosos? Na nossa mãn 
está tornar o tempo mais feliz, sabendo emprega
lo convenientemente. « Quem trahalha, não deve 
ter ambições; poü aquelle que vive de esper:anças, 
expõe-se a morrer de fome. Nao ka pmvetto sem 
trabalho. Um olficio equÍ'l..'ale a um capital em te1-
raso Uma ,1!rofissão e um emprego que reune hon
t'a e provetto. Por tanto, aquelle que for laborioso 
não deve temer ,a miseria, pois a fome detem-se ã 
porta do homem diligente, sem se atrever a entrM
lhe em casa. Ajustiça tão pouco nella penetrará, 
por isso qlle () trabalho paga as dividas, quando a 0-
ciosidade as augmenta. 

Não é necessario achar th~souros, nem ser herdei· 
ro de parentes abastados. «A actimdade, como di.'. 
o bom homem Ricardo, ea mãi da prosperidade, e 
Deus ajuda a quem traóalha. » Lavremos as nos· 
sas terras em quanto o preguiçoso dorme. Trabalhe
mos incessantemente desde pela manhã até à noite. 
visto que ·não sabemos se no dia seguinte o podere
mos fazer. Por isso diz, com muita razão, o bom ho
mem Ricardo: Vale mais ter um hoje, do que dois 
amanhã.-Guarda o que comer, e não guardes que 
fazer. 

Não nos envergonhariamos,por ventura, se fosse
mos criados de um bom amo !lue nos chamasse pre· 
guiçosos ? Pois bem, supponhamos que somos o amo 
de nós mesmos, e envergonhemo-nos de nos entre
garmos á ociosidade, quando temos tanto que fazer 
em nosso beneficio, no da nossa família, e a bem da 
nossa patria. 
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Levantemo-nos a0 rompeI' do dia, para que quan
ão o sol alumiar a terra não possa dizer: cr Eis ahi 
um preguiçoso que inda está a dormir. » Comvon-' 
táde e perseverança fazem-se maravilhas: -- Agua 
mole em. pedra dura, tanjo dá até qae1ura. Com 
trabalho e' persistencia consegue um ratinho cortar 
uma amarra. 

Está-me parecendo ouvir aIgl'.lem perguntar-me: 
E não será licito ter alguns momentos de ocio? 

Ma.s eu responderei com o que diz o bom bomem Ri
cárdo: E1npre,quemos bem o nosso tempo, se qui
zermos fef' direito ao d'escanço; e não percamos 
úma hora, já que não podemos contar com um só 
minuto. As horas vagas podem até ser empregadas 
em alguma cousa utH. Só ao homem diligente é da
dó gozar dessa especie de ocio, que o preguiçoso não 
s~e desfructar. V2'da socegada, como diz o bom to
lÍl~m Ricardo, e 't'ida ociosa são cousas mui·io di
uersas. 

Julgam vmcea
, por ventura, que a preguiça propor

ciona maiores prazeres do que o trabalho? Enga
mim-se, pois, e como tamhém diz o bom homem Ri~ 
cardo: A preguiça causa cuidadas, e o oâo sem 
fréC"essidarle, dá lugar a grandes dissabores. O tra
b~ho, pelo contrario, traz comsigo commodidades, 
aliundancia, e cons2·deração. Os prqzeres correm 
arraz d'aquelles que fogem d'elles. A.fiandeirala;. 
bbriosa, nunca falta lJano para ca·misas. M~ 
aJein do amor do trabalho, é necessario ter constan:' 
cia, resolução, e cuidado. Convém muito ver as nos
sas cousas com os proprios 01 hos, e não nos fiarmos 
demasiadamente nos outros. Como observa o mes
mo bom homem Ricardo: Nunca vi arvore alguma 
a;cada instante transplantada, nem familia conti
nuamente em m.udanga proslJerarem tanto como a-
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quellas que silo estaveis. Tres mudanças equivalem 
a um incendio. Conservemos a nossa loja, e ell, 
nos conservará. Quem quer vai, quem não qu/W 
manda, isto e, se quisermos que os nossos negocios 
tenham bom 'fesultado, occupemo-nos delles nÓi 
mesmos; do contrario, encarreguemos düso a ou
trem. Para que o lavrador prospere, deve ellepro
prt'o dirigir a charrua. O olho do dono engorda 
o cavalo. A falta de cuidado causa mat's prejuiJ.O 
do que a do saber. Nilo vigiaros operanos equi
vale a pôr a nossa bolsa á sua disposiçãO. A de,. 
masiada confian~a nos homens é a causa .da ruína 
de muita gente, pois nas cousas d..este mundo, Mo 
é pelale que ternos nos outros que '11.OS salvamos 
mu!'tas l'ezes, mas sim não tendo n.enhuma. 

Se vmeetquizerem ter um servo fiel e seu amigq, 
p.erguntar-me-hão, o que devem fazer? Servir-se a 
si mesmos, responderei eu. O bom homem Ricardo 
aconselha tambem a circumsRecção e o maior. cui
dado até nas cousas de menor i'mportancia, porqn~, 
como acontece frequentes vezes" um leve descuido 
pode produzir um grande mal. A falta de um cra
vo, diz elle, perde-se a {;erradura; à falta da ferra
dura, perde-se o cava o, e á falta do cavalo, per· 
de-se o proprio cavaleiro, porque o t'nimigo o alo 
cança, aprisiona, ou mata, e tudo p01' não ter feio 
to caso de um cravo na fer,,:adura do seu cavalo. 

Não basta só, meus caros amigos, o que fica dito 
acerca do trabalho e da· attenção que devemos dar a 
tudo quanto nos diz respeito; é necessado tambem 
que sejamos economicos, se quizermos tirar bom re· 
sultado do fructo do nosso trabalho. Se um homem 
não souber poupar á medida que vai tendo algum ga
nho, morrerá sem real depois de haver passado toda 
a sua vida em continua fadiga. Quanto mais gorda 
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8 a casinha, diz o bom homem Ricardo, mais magro 
e atestamento, e nós os Brazileiros : Boa meza, mau 
testamento. 

Muitas fortunas se dissipam, apenas adquiridas, 
desde que as mulheres e os homens de humilde con
diÇão abandonam os seus misteres para figurarem, 
fazendo despezas que as suas posses oão comportam. 
Se q1,f,izermos ser ricos, diz o bom homem Ricardo, 
aprendamos. não só como se ganha. mas tambem 
como se poupa. Se as Indias não enriqueceram os 

o BUI:IRO. 

Hespanhoes, foi porque os seus gastos excederam os 
seus lucros. Renunciemos pois aos nossos loucos dis
perdicios, e teremos menos razão de nos queixar
mos do rigor dos tempos, do excesso dos impostos, 
e dos avultados gastos d~ nossa casa, porque, como 
diz o bom homem Ricardo, ° vinho, a wcontinencia, 
o jogo, e a mà vontade dúninuem as fortunas. e 
multt'plicam as necessida1e.s. Custa mais a susten
tar um vicio do que educar dois filhos. Julgam vmce• 

talvez, que dar um chá a miudo. ter um prato mais 
ao jantar, uma ou outra vez, mais algum luxo no ves
ti!', e dar-se a divertimentos repetidas vezes, são 

6 
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CCl.ll'la5; qwt não: podem ter' gJ!andesl canse.qHanciaSlj 
mas lembr:em.-se' dQ qi.te diz: b bom bomem: Ricànq 
De muitos poucos' se faz um muito. Lembre .. 
qw. bebendo-sei ~ g.arrafai de G6rveja ~s ooidfú 
g~&e! diaJriame.me 500": reis;. PQIr semana ~6I.. 
pOJt an.rm.182HOOO •. Com: o prodtlcto dBsta,.If: di! IIIlIQt 
tas. QUWflS: despezas:. miudas~ 8.' sl:lper:truas, J)lí1damos 
cQlllPt!aIl nmitas cousas necessar.ias. 

&,itemoS" pois, as. despe.zas mbtadas-.. pOIl' isSD'. !]l1e 
basta; um p:eq.ueJ}'@ 1r00190 !Jara. fazer ir. um nlhv.iOl ao 
fundo. A mesa lauta conduz muitas vezes á mendici
dade. Os loucos dão os banquetes~ e· os sabios aproo 
veitam-se delles. 

Eis-nos aqui rel1nid'Qs·. pa-F.1l\ ~ ~\i~ de objectos 
curiosos e de- valo/;" ~ ~ cOI~. &'Omprar por 
pouco dinheiro" ~~ 9",.ue ~~bom ; com· 
tudo se se não ac~utefa~ se:r41 ~ é:Il~s um ver· 
dadeiro mal, vi~ GJ!-tl~ ~~ esS'~ ~~ffti>s. lhes não 
forem real~, ae'Q'eS.Sa"fioo,. s:~ãPt Se],l').'P~e. demasia· 
do caros, I'fQf' m:ujte-. baral:0s. Cl..t1"&. ~ ~~I!em. Não 
percamos po-is-de vista· est;a;s;maxim~ If& oom homem 
Ricardo: Aquelle que cO'n}llrar o superfluo, Mo taro 
dará a vender o que llie for mau necessario. As 
C{1J'/JIpras.. baratas te.m aausa:!kJ1 a lrui91.a d'R. mv;itIJ.. 
g~.ttJ. E;·lou.cu'la:. e.mp:-ag.fJ/T' o, seu d!nhew(Jj pl1llfi 
COIITJ;1!'XaDi: um a·,,·r;eptm;iJ.'I.1111!r1 tliF~ 

ll@da'~~. é· Q qae infelizmente t(i)&tlsOB" dtélSl esJá! 
a~oodo' ~e-ltes; q:-ueigool1am es~as max:i.ma!r.. 

a OOfITJ;em: pi'v;dent-e<, diz tambem o bom oo.m6!1l1 
R~al'do,. apJ!en4e<.1t/k d:esg'l'aga d'ou.lrem-; o ~l1.$'enOO
to. ro.'I!a.t vezeIÇ aprend-e n:a stJ,a' p~opr:ia d:~g",OíÇfl. 
Ha· t.a:b 1iJll!l'e. para' briJ!ilar na' sooietfade, priv..a.: a oom 
ga WM n.ecessa:rio alimentoi,. e: reduz 3! fumitia a flaSn 
Sal(' quasi Sim p~ AoS; sedas. 0'8 $.BotinS! e: os, vc.ludo'$. 
coma dW O b.em hO.l3lem Ricardo., tirCliJn muitaSi Vll~ 
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.res 'e 'CtJ,Y'9t ~ ·cozinlül. ·pgr eausadas :süas extrava
,p;:éias, tem mUitas lless0as :de :.alta cafuegoria frawoo 
.1ednzidas 'ã :pobreza, !e na :depend'Emcia dcrquetles la 
:flil6m ,dantes de&presavmn; :mas lIue souberamnm
:Bwi' ;gu:v~rnar-se pelo sea trapalbo e ecr~mjmi:a.. ;fs
.to :preva, segundo diz .'0 bom honrem Riaardo:: ~ 
-"máldeltO ~érn fiê, .é WL7li'Sa!t1f.J do :q'Ue um frd7JJI/!/,,:óJe 
jue!irtlS. T-alve-z que aqueU~s 'que mais '.se qüeiulI1 
:teribam .herdado uma b'0a fortuna; :mas sem conoo
~rn os ,meios pelos '~aes lo'j :adquirida 'dissera1p 
comsigo mesmo: Agora e dia, e .nunca será no"i
re, l'ão pefJ'lltffia d'e~lesa'li'Uma f()lftu,na 'cOIllroami
."ka., nen1t.'Um 'de&Talque ULe:p.dderà ca'(J,M'i'.. Mas, em 
-rerdade., 1E,s crea11ç6/;S e os lOUCD'S~ com€> i:m1ito bem 
Viz-o ilt~ homem Rica:rdG, .imafi'inam qu-e ·m·nJte 1!-e
f4S e vznte 'a:Tl!Tl:OS 'nU7/".ca ,s-e '(Jcaúam.. ilJ()nde se ttro 
~ não se põe, falta faz. Quando o '{1o;ço -está SC"1J6, 
-l1[JJe se conhrece'o 'Vo;[-or da agu·a. 

~l1erern :saber., meus amigos, quanto va~eo dinrrei
re? Peçam-no emprestado. a\quelle que pretemdier 
'Contrahir um 'emprestimo, deve contar comum t0l'
menta. 'Olrtro tanto succederá -àquéUes quecorífiam 
-dinheiro a certa qualidade ue gente, ·quan€}-cJ tem. 'AJbe 
lhé pedir '(1) qlle J:bes :devem. Arg-0rn. VOOém. :mão é 
.disso qu'e braltamos. 

QI!llmt0 ll"O 'que el~ ha :pouco lhes ,disse, :obse).·VJl D 
·hom nomem Rticar.ào: ~t 'f1t6nirq, ·.de fi;grurar li. um:a 
u[(r(Jji~rt!fa~rci:a fan'esta. -Antes de 'ConS1Ulltarmos a:rc.&Jj
~ ((lm/tatSia, ·consultemos :a n:os:sa fb·oJ:ç6t. ,A vo,1r1;aÚi.e 
érum .'me!/;d1·;qo que fal-a tão dolto C"6mo ,o,neMssidade, 
.mt!s·ê'ainrla mais insaâavet. QuemCO-n'l:pr,a wm 
OOUsa 'de :g'€lsto, precisa logo de ma:isde ,'dez., pelo 
menos, para conduzirem l1t:mrs ceoro :as :~H:rtr:as.,{m pa
ta .col'illptetar 'O sol'tim:emo,; e C'OI:n:0 .mrnt0 bem diz 
·6 tom tmmem Riooo:do: Ji tm"ais 1{'aâl 1Il!pr~mir lZ 
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primeira fantasia, do que satt'sfazer a todas as ou. 
tras que se lhe seguem. Ha tanta Joucul'a pois no 
pobre em querer arremedar o rico, como na rã em 
inchar-se para se tornar tão grande como o boi. Os 
navios de alto bordo podem aventurar-se fazendo-se 
ao mar; mas as embarcações de pequeno lote jama
is devem perder a terra de vista. Similhantes loucu· 
ras não ficam impunes por muito tempo, porque, 
como diz o bom homem Ricardo: O vaidoso almo
ça com a abundanda, janta com a pobreza, e ceia 
com a vergonha. . . 

E com effeilo, que fructo se tira dessa ostentação, 
dessa vaidade a que tudo se sacrifica? Sem augmen· 
tar o merito pessoal,' excita a inveja, e apressa arl1. 
ina das nossas fortunas. Que loucura não commette 
aqueIle que se enche de dividas para occorrer a taes 
superfluidades I 

Como neste leilão, meus amigos, se vende a pra
zo de seis mezes, foi talvez este engodo que levou 
algum dos que aqui se acham a concorrerem a ella, 
por isso que não tendo dinheil'o disponivel, achama 
facilidade de satisfazer a sua fantasia sem immediato 
desembolso. Mas, ah I sabem bem o que fazem quan· 
do cpmpram fiado, ou contrahem alguma divida1 
Desde logo ficam na dependencia do credor, conce
dendo-lhe direitos sobre os seus b.ens e a sua peso 
soa. Não pagando no prazo ajustado procura-se evi· 
tar a presença elo credor, e não se lhe fala senão com 
pejo e com certo receio; degradando-se o devedor 
até a pedir-lhe mil vergonhosas desculpas. Pouco a 
pouco perde a sua franqueza, e finalmente deshonra· 
se com mentiras as mais evidentes e desprezíveis, 
pois, segundo diz o bom homem Ricardo: O primei
ro erro e contrahir d7'vidas: o se:lundo, mentir. A· 
quelle que tem por costume endividar-se, anda sem· 
pre corn a m.entira á gm·upa. 
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Quando se compra a prazo, pode acontecer que o 
comprador não tenha na lembrança o dia do paga
mento; mas advi1'ta-se que os credores, como diz o 
bom homem Ricardo, tem melhor memon'a que os 
devedores, e formam uma especie de seita.supersti
ciosa, que observa, com o maior escrupulo, todas 
as épocas do calendario, O dia do pagamento che
ga quando menos nene se pensa, e o erMo!' vem exi
gir o embolso da quantia que emprestou, sem que 
o devedol' tenha dado as necessarias providencias, 
Se, pelo contrario, o de\'edor trata de satisfazer a 
sua divida, o prazo que, a principio, lhe parecia tão 
longo, parecer-Ihe-ha demasiadamente curto, à me
didaque se fór approximando, 

Â Quaresma e muito breve, como diz o bom ho
mem Ricardo, para aquel1e que tem de pagar pela 
Pascoa. Conservemos pois a nossa liberdade e a 
nossa independencia, Sejamos labol'iosós e livres; se
jamos economicos e independentes, Talvez julguem 
algumas pessoas, que me estão ouvindo, acharem-se 
n'um estado de tal opulencia, que lhes permitte sa
tisfaze" ás suas fantazias; mas é preciso poupar a fim 
de estar prevenido, não só pata o tempo da-velhice, 
mas tambem para qualquer adversidade que possa 
sobrevir, O sol da manhil não dura todo o dia, O 
ganho é úzeerto e eL'ent1fal; mas a despeza e certa 
durante toda a vida, E mais facil construir duas 
chaminés do que conservar uma só.com lume, como 
diz o bom homem Ricardo; assim antes ir 11am a 
cama sem cear, do que acordar com dividas. Ad
quirir quanto se porTer, e pOttpar o mais que possi
vel fór, eis o verdadeiro segredo para ter dinheiro. 
Quando possuirmos essa pedra philosophal, não te
remos motivo para queixal'-nos das vicissitudes dos 
tempos, nem da difficuldacle de pagar os impostos. 
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Com quan'to. meus amtg<?S, esta doutI'Ína S'$ OOn. 
formeã razã'o e á sáb'edoria, n~o confiemos OJIfua. 
:mente no trabalho, e na :JlQ'ssa pr'rrdeilcia 'e 'econumiQ, 
Tudo istQ será ínutilsem .a b"enCífo do :Céu" lmpl0' 
rem(,)"'l~ .pois -humíld:emente ;n~'O sejath0Sinsensivéi 
ás dosgraças do I!0SSa proximo, ':e 'd:emo&\Ure C"orrso. 
l~io e .St'rGcor.ros. 

Não -nos :esqueçam0s ide que job .foi l'obrissimo, ~ 
que depois veiu 'a se.r mui venturoso. 
Nad~ mais dir.ei ;sobre o assurn:plQ _pois '/?, 'exfm. 

'1'irn-eia e um:a :lJsCif)la, a'andeas lipv'fJS'VustUtin cara, 
m:as fi ." /U,nt'aa tl:m que os itmmsatas rodem 'O.pt,ft. 
der, se ~em que ;p~uco ;proL'~i;t() 'lii}'~ 'd'elta. tem
bremo-nos, como dIZ O uom iramem RIcardo., tle~ 
tlfUeUe que 111li:O adm-z'tte (Jf)'MeHws, nife cOÍl:sidera 
(jf6B mnda quand'o nilo '9.'OJeim 'Ouw ,ara;;Zo, .ebl;, 
mais lGt'de ou Wl€liis cedo, se larà oWlJir. 

Assim acahou o velho Abraham b :seu discurso, 
Os til~c:um-stantes OlIViram·no com :attençãO, e até:pa. 
r~iam ap,prov<lTas Sl!laS ma~imas; oom tudo nã0 rdei· 
:tarmr.l dt\l prati~ar immediErtmrrellte o :coo,'trar.ro, pâs 
a;renas l}(:)meçon .Q lei!i(!)~ cada qual fez '.COtnprill! :ai! 
mais <extr'aWlgantes, apezarrlas saudav.eis acrverteucias 
th> vefuo Ahmhtrrn, e eto r~'ceio que todos tinhllm. dB 
não poderem p~gal' G>S impostos, Quanto amim, '(» 

Bheci ;que aqueUe ancião :1m/ia estudad'0 cuidadGsa
-mente as obras deBenia.mim.Fr.anlclim., e tiradG'~ 
1lrgeTIl de quanto aqueU'e apostolo da humanidade ~ 
via dito pel'O espaçCl de VilÚe l@ ciml'Q anoos :scxlDrel 
necess.iélade do trabnlb;o € !fla eCOnOm71l. ftesoiv.i:Qo 
~~itat'-me tamtJ:em do que lfIeouvi:ra, para me 
emendaI'; e não @oota.'\iIte fIeT·m-e -demorado 'á pénlB 
de i'êilão gom o fim de coIllp:r-ar p'3:1mO p-ana 1.mlia 'aJo. 
s.ma., wood~ ~t1e era mais C'0nwooiente aos maus in
teresses ir-me remediaruia O'Oln a que tinha. 
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taitmr,. se W! for. pQSShfaI fazer e-_~ gdarlÍS: 
tantn eom~ eu. 

RICARDO SATU.N-N:Il5. 

QUADft.J:/PE1YES VT:tIS. 

li. 

O cavalo,,. disse Ru.tfun, &a mais nobp.e 00ftr0 
qmst'a. do homem, .e, I;Iaostva-se. decil ou: impeotuoso:; 
drme as circumstancias. Nas caçadas •. a nas ÇefL 
ridas .. galopa e v.en.ce, grandes; ãistancias.: na g>uetrr~ 
eltbmsi.asma--s9. eom (} respbmdQf' e 0; estl:epitOl cbJB: 
aJ;lJl8S, embri3ga--se· ~om o. fumo €la' J.'clyora, e, ao. 
som do. clarim. dilata as: v.entas, levanta as orelhas, 
tacode· as ct;nas,. mord;e: Q treio,. escarv.a a t~a, espn. 
ma:,. r6lincha,. estremece, pf.e~i:pita-ss ~ eneo1ÚT'0 ao 
inirIDgo,. e: decide a. victoria.: na paz, modera- o, arool' 
ma:rciat. e pucbawo 3; carroça. Cl!U a arado, presta ~~ 
liosos s.er'lliços ao l~(')mem, transportando. pesadas car
gas,. as lanando. a terra, GJ.tte deve· I1e.cooel a. semen
ta e: prom1Z.ir 31 ootJleita.. 

Diversas sã!e. as raças: de ca'lalos, sBndo uns: para 
asela. outros para as corridas. ClutroS: p.a.ra· a guec-. 
m, t.outros: para os trabalhes de carga (lU de Jav()l.]), 
fit. Dos. ca;v.atos de. sela, e de guerra:, os mais. b0-
IasSlo: os. andabuzes, .e 00 nna:i.s:so1fred'oNS;,. e p.roprios 
para as fadigas. são os arabes. A U0-l:lIWa,. a Ingla
teera.,. e a Retgica são. os. paizes. aODoo es: taval;@s àe 
~rga são. mais furtes .. mais oorpclentoo, e apresentam 
fcnnas vernadeirameute, eolossaes. Q can!o é um 
aBimal jntoogente, a:trectaosC>:, e dota.do de memm:Ía. 
Pooa nasceF' algwnas. Ile:tles rom lífefeitos, e ser me" 
droso, Cl:U mil, poreml esses oo(eit€lS: oortigem"se com: 
a eflueaç'~. e para isso é p.reciso muita paciencia e 
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cuidados. Tratando-se o animal como um camarad~ 
ou um amigo. e não como escravo, obtem-se admi· 
raveis resultados. 

Os Arabes são o povo que dão melhor apreço ao 
cavalo. Não ha Arabe, por mais pobre que seja, que 
não possua um cavalo; mas o Arabe monta ordina· 
riamente nas eguas, porque resistem melhor do que 
o cavalo á fadiga, á fome, e à sede, e são menos vi· 
ciosas e mais doceis. Conservam com o maior cui· 
dado as raças dos seus cavalos, e conhecem as gera· 
ç.ees, os crusamentos, ernfim toda a genealogia. Co
mo os Arahes não possuem senão uma tenda, e nella 
vivem, essa mesma tenda serve de estrebaria, e o 
marido, a mulher, os filhos, os escravos, e o cavalo, 
ou a egua com o poldro, abrigam-se ahi e dormem 
juntos, e as creanças deitam-se por cima do corpo e 
do pescoço da agua e elo poldro, sem que estes anima· 
es se mostrem enfadados, ou as maltratem, e poderia 
dizer-se que não ousam mexer-se, receiando fazerem 
mal. Não dão pancadas no cavalo, tratam-no com 
brandura, dirigem-lhe palavras de amisade, permit
tem que sempre ande a passo, não o espoream sem 
necessidade; mas quando o cavalo sente de leve ° 
bico da espora, galopa subitamente, vence distancias 
incri veis, pula sebes e fossos com a Iigeiresa do vea· 
do, e, se o cavaleiro cahe por terra, estaca immedi
atam ente, mesmo na mais rapida carreira, e espera 
que monte de novo. 

A perfeita estampa de um cavalo arabe é a seguin
te: pescoço comprido e curvo, orelhas delicadas e to
cando quasi nas extremidades, cabeça pequena, olhos 
grandes e vivos, queixo inferior estreito, boca descu
berta, ventas dilatadas, barriga pouco desenvolvida, 
perna nervosa, casco duro e amplo, garupa alta e ar· 
redondada, e peito largo. O cavalo é considerado 
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bom quando reune as- tres belezas da· cabeça, pesco
ço, e garupa, é o amor dos Arabes pelo cavalo che
ga a tal ponto que dizem queo seu profeta Mahomet 
considerava;;em primeiro lugar a mulher e depois o 
cavalo, como as creaturas mais perfeitas do mundo. 

O burro é tão humilcle, tão soffredor e so
cegado, quanto o cavalo é impetuoso, altivo, e ardente. 
Soifre com' paciencia, e talvez com coragem, os casti
gos e pancadas. É sobrio, não so a respeito chI (1'.l<1.n-

,tidade, como da qualidade da comida, e contenta-se 
com as bervas e palhas ordinarias, que os cavalos e 
outros animaes deixam cair no chão, e desprezam. 
Nos primeiros annos, ° burl'o é alegre, e mesmo bo
nito ; mas com a idade, ou com os máus tratamentos 
perde as formas engraçadas, e torna· se indocil, peza
do, e teimoso, Dedica affeição ao dClno, embora seja 
ordinariamente maltratado, e o conhece de longe, e 
distingue dos outros homens. Reconhece do mesmo 
modo os lugares onde habita, e os cnminhos que tem 
frequentado, e nmitas vezes, f1e~sas occasiões, apres
sa () passo, agita as orelhas, sacode a cauda, e mos
tra-se contente e ornei a com estrepito. 

Dizem que o burro é o cavalo do pobre, e esta 
definição espirituosa é verdadeira, porque não ha ou
tro animal, como o burro, que preste maio I' numero 
de serviços á gente pobre, e exija menos cuidados. 
No meio dia da Franç,a, no Poitou, e no Limousin, 
o burro muitas vezes pucha o arado e. lavra a terra: 
na Borgonha, os vinhateiros fazem-no puchal' carro
ças e conduzir estacas e sarmentos: nos paizes mon
tanhosos, é um bom animal de sela, por que tem o 
pé firme e ° andar seguro, e nas grandes cidades ser~ 
ve de cavalgadura para as senhoras e os meninos, e 
na Sicilia, garridamente enfeitado, conduz os fidal
gos e os ricos negociantes. 
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EAltlle 1O~ ,anti~ :0 wr.to :~Lrem 'era 1idnfBJD; 

FRdee:stima, -eletn0S na Bililca 'que J3cOO, plIa 
Mraíldar 11 ,rolena lleEsaá., :lhe.offel'ecer.a 'V.itlre. 
lUtentos e dez jumentinhos, 'e oontmm. 08 ,E\I3llgelisbs 
.que N.S. ~esus QI'isW.l BZel':aa ;SU'll emra'Qia'sm;hõ 
l'uSlllem., montado n~uin jumento. -:Os JlomanQs, se
~do escreve V~,rr.ã.o, 8lllpi'l8gavamos maiooes ,:QÍ. 
itlrdos na educação relos :bur.rQS de prim:eiracpnaM:me, 
e nas ,feiras não er.a Ol9:usa rara ·.ci:mprar~se tlIm~. 
ses'animaes por :um preyo 'superi:or ao 'delllm (lSér.a, 
w cinc0enta, e mesmeoireata vezes m~ 

"Mgmnas pessoas quec.arn-:se -.de ser ~ :bUfllO i(IIl 

~imal preguiçoso :e teimoso., mas esses :defeitos :lho 
''VtmI, serattf'ibuidosem gr<lode parte ao h0Dlem., 'que 
não sábetrata-Io com brandura, que tll'.e exige ,tralJa· 
:lho :muItas vezes superior ás suas .forças, e que, allllJ 
disso; injusta e cruennenteo ma.lotr.ata ,com ,paMOOlB. 
ltl 'muitas variedad.es .debuITos. ,.I\. ,mais vul,g.ar :é ,a 
que tem o pelo rente e claro, e nas costas 'Uma 89pe
me decruz,isto é dlias linhas pretas cruzadas .. 1 \\la. 
riedade :maIS estimada .e mais bela é ado f'eitou, 
em França, a qual ;tel11 0rdinarI8mente<1 ;altor3 de4 
'pE!s 'a 4 :pés e 9 [lJolegadas ~ o ,nariz 'e ;0Sübh:os :bran

'!OOS, ·opeto BIltlel6ldo ~ e o :.rabo quasi :nu. No P.oitOO 
IIl3 1mrrosde ,primeil~a 'qmrlidade, 'que se velldemIla 
:e:s!l:rebar.ia, -tendo a idade de::! a :6 anoos, pelo pl'eoo 
!de i 500 a 6000 Jrancos.A união €lo ~urro com.a 
agua, :Otl .a da jumenta 'wm ocav:rlo, prodnz os ma· 
;~hos e mulas chamados'besúls muares. 

'O :burro não présta S'()lOOnte ser\'iços :àag.r:ic:nltu17a 
como animal de trabalho, e·como productordebes
'tas muares: a Jemea, ou a jmnenta serve ,de :moito 
prestimo., parque fornece:o leite recomm.endado:pe1~$ 
!Jnediws as ,pessoas que saffrem de molestias da pei
to. Dtil durante a vida,o ,burr.o é tambem util'de-
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~ da J:lmttID A S1ila carn& enw.a: ~a' mbriba~: dos 
famosos salchichões de Lyon, e não. ba·n:iS!1lr qa,e ad..,. 
mirar; porque., flai antiguidade, Mecenas .. que. era bom 
CêDbe:cedoJ!' de Ígliarias, Unha; em granàe' a:pP.eç,9 a 
calUl6 d'cs jUIll.entjnhos; A. pele do: burro. é:mui~dUJUl 
a. elssticll'. e~ ~fY.e pa.t?& a fabrioac.lo. oos: crivos, tam.:. 
bares li @utl!os. (}~fJt)$. ut.eis .. 

fi) b0:t .. S;e' O' boi @ a vaca: não: exmtisse!Ili. dfu Bnfi. 
fqnj. (J Romem não v.iveria em s6ciatta:de. e seI'i~ a 
mais desgraçada. creatura:. Na, vElfldade bl<lo, é. util 
D9S~ animaes: a carne, o leite, o s:ebe,. o" cou.ro;. 

o MAS'l'IM. 

08: oahelos, os chifres" as. unhas, os ossos, o esterco. 
Pm' isso, desde os tempos mais remoto:s; o boi é 
um: util companheiro do homem. e vi'Ve no estado 
domestico assim como (1 cavalo, o pDrCQ, a ovellia, 
e a galinha. O boi é um e.xcelente animal de traba<
lIw', e no carro, ou no arado, presta grandes serwços 
ao agrictlltol'. Embora o boi se mostre no trabalho 
raras vezes teimoso, violento, Oll difficilde guiar, não 
dàv.e ser maltratado com pancadas, como fazem. ai,., 
guns camponezes ignorantes, grosseiros, e crueis. 
Pelo. contrario, de\'8 ser·o animal amansadn, e guia,. 
da com brandura. e paciencia, e o castigo mais seve· 
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ro consistirá em prendeI-o, e privaI-o de comida até 
que se mostre docil. 

As ra~as bovinas dependem .das localidades e'cli. 
mas, e são estimada:; segundo as suas qualidades,:e 
por este modo uma raça é boa só para o trabal~o.; 
outra, para engorda, e outra somente vale pela abun· 
dancia de leite. Os bois são engordados no pasto;oli 
no estábulo, sendo neste ultimo caso alimentado com 
capim, folhagens, batatas, raizes, grãos desfeitos em 
farinha, cosida, ou misturada na agua. No Brazil, os 
bois vivem soltos no campo em grandes mimadas, e 
proximo d.as cidades não são criados, nem engorda
dos no estábulo, vendendo-se pOI' este motivo nas ci
dades a carne pessima de animaesmagros, cançados, 
e enfezados pelas grandes viagens que são obrigados 
a fazer, desde aslonginquas feiras, onde são compra~ 
dos, até' o lugar da matança. Na Inglaterra, o boi 
Durham é o verdadeiro typo da raça de engorda, po. 
dendo ficar completamente gDl'do, e refeito, na idade 
de dous annos, e assignala-se pela cabeça pequena, 
chifres curtos, pele macia, e corpo quasi quadrado 
e massiço: em França, a raça normanda não é muito 
propl'ia para o trabalho, dá pouco leite, mas,' em 
compensação, a carne é deliciosa, e o sebo de primei
ra qualidade: ~m Portugal, a raça de Arouca é tam
bem excelente para a engOl'da, e na exposição agri
cola do Porto, em 1858, um animal dessa raça pe
zou 72 arrobas, e teve O' primeiro premio. 

As melhores raças leitell'as são as de Friburgo, na 
Suissa, e as de Ayr, na Escocia. As vacas de Friburgo 
dão 60 a 80 quartilhos de leite por dia, mas gastam 
muita comida, e o leite não é muito rico em mantei
ga: as vacas de Ayr quasi que não tem chifres, en
gordam com facilidade, são graciosas na forma, ten
do a pele mosqueatla, o ubero largo, e uma boa vaca 
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pode fornecer por. anno, termo medio, 8000 quarti
lhos de leite, havendo muitas que dão mais de i 0000 
quartilhos I Com o leite fabrica-se o queijo e a man
teiga, principal riqueza dos inteligentes agl'Ícultores 
da Suissa, Holanlla, e Inglaterra. Nestes paizes) a 
producção do queijo e manteiga é espantosa, e pode 
fazer-se uma idéa approximada, sabendo-se, que só a 
producção destes generos no condado de Chester, em 
Inglaterra, representa annualmente o valor de 9000 
centos de reis I 

A vaca é mais necessaria e mais util ao homem de 
que o boi. Os productos da vaca representam um be
neficio que augmenta e renova-se a todo o momento: 
a carne da vi.tela é uma alimentação abundante, san, 
e delicada: o leite e o alimento substancioso e pro
prio das creanças: a manteiga é o tempero saboroso, 
que figura na maior parte dos preparos culinarios : 
o queijo é a comida suculenta e deliciosa, que ser
ve depospasto na meza do rico, e de alimento prin
&ipal na meza do pobre camponez. O touro serve 
principalmente para a propagação da especie, e de
vem todos evitar o uso que pode fazer de sua furca 
brutal. A natureza fez este animal indocil e atrevido, 
e no tempo do cio torna~se indomito e muitas vezes 
furioso. Nessa occasião não desampara as companhei
ras; fere o ar com mugidos prolongados, trava feras 
e mortaes pelejas com os touros rivaes, e, antes da 
peleja, aguça os chifres nas pedras, ou nos troncos 
das arvores. Mas, a castração tira-lhe as forças, mo
dera-lhe a impetuosidade, amortece-lhe os brios, 
amolda-o ao trabalho, e torna-o mais pezado, mais 
vagaroso, mais paciente, e mais doeil. 

A cabra é um animal precioso, e com razão 
pode ser chamada a vaca do pobre, porque não custa 
muito a sustentai'. Indocil, desinquieta, petulante, 
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v~d:à:J &: capr.iohosa •. a: cama gosta. 6Jng lugan8:S 
s0iítavios e:. pula •. trena, e,' dependura~se tran$iIâf 
IlUlnte :aos, mais: altos e . escarpa(fus' r'ocIiedos~ . NuS: 
matws.. ou nQS terrenns agrestes, . montanhosQS;, ai 
eiter.eis,. ela eFlGontra facilmente o sustento neéessa::
ri!;x,. was miQ se deve consenti-la nos c.ampos culti;: 
vadbs,. e n.O.S: pomares por que, devorando com avil, 
(Jaz: as plantas;. e noendo os rebentões, as fol~ 6'.3 
C88.Ca~ das ar.vores, faz; immensos estragps. Além. qp 
sebo, a cabra f01'nece ao homem tres riCQS prGàllei
t8: a pele,. a car.ne,. e o leite. 

A p:ele:" qllalldo conserva I' pêlo, tendo siO)!), SUlli 

ra~,. aer\le: para: fazer vestidos quentes e imp(metnas 
v~: á agua, e,. quando é curtida, fabrica-se com. ella. 
peJga.miniID.s; marroquins, sapatos, eMtoo muito usa· 
dos e estimad'6s na Hesp.anha, e no sul da França:; 
paM. aeRes' se: guardar o vinho. o azeite, e outros li1-
qwdos .. Al cama: da cabra. é alguma ",Jusa dura, me
ilio;~re, mas' a da cabrito. e a do hoàe castrados, vul!; 
gamnente' chamados ahibar'lios, é muito delicada, SUl
clõllenta,. e saboro.sa. Oleite é de Ilma d~Bstão faeit~ 
r~ommendado pelbsmedicos ás pessoas de estom. 
dehH~ e cOliltem poueo .. creme. 

Em. alguns paizes, prinei13almente em Mont~d'tjJl, 
na; Fí!anr,a,. fabrica~se. com :o leite queiJOS delicios@s e. 
mni pro~urad0s. No cantão d'e Mont~d'Or as: cabras; 
vnlem: presas na estábulo~ são muito bem tratacras;.e 
o;s.eÍI; numero anda p.or f. 2:006; A cabra teme o fi'io1 

a·ehn\!a, e a llUmid'ade, e pode viver até vinte annos, 
0, tempo:· da s:u3·gestacão dura cinco a seis mezes, e 
pane de cada vez um filho, e muitas vezes dous. 

O carnei:ro é o. mais delicado e o ma,is ftaep 
dos animaes domest.icos. É.um animaL tão despjc4>: de 
irrtaligoo.cia que, se fosse abandonado pelo homem, 
e entregue aos seus p.roprios recursos, fucilmente 
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mor.rerm . .A estu'pii:1iez dos caTneil'os é pfovarbial, e 
damxti1ifenmtes ons para os outros, n~o sabendG elii
Dr e-menor perigo, e, se por V.entlll'a assmstam-se ~e 
al.gallil cousa, apertmn-se uns de encontr.o aos ou
tros, e se aigmn dâ em fugir, todos o seguem, sem 
saberem porque. nem para onde. Os oordeiros paJle
cem ter algum mStincto, par.que reconhecem as mãis 
no meio do I'elilanbo; pGrem as m1is não mostr.mn af
fe~o peios f:rl:hos., porque deixam .aparta-los.de si oom 
a maio]' indifferença. Os machos, ~)o tempo do cio, 
mostram algum ardor e coragem, e combatem ás 
marradas uns contra os outros; porém, passad:a essa 
época, v01tam ao estado antigo de estupidez e indo
renDia. 

Os eal'lleiros dão todos os armos a lan, que 'Por si 
só é uma grande riqueza para o la'Vrador, h<rveodo 
paizes que produzem quantir.hldes enOrmes, oomn a 
.1ustralia que fornece annualmente 40 milhões de li
bras de tanl Alem disso, os carneiros dão os segu:in
!Ü!s;productos: a carne, que é :muito estimada pelo 
sabor e qualidade: o sebo,producto igualmente im
pDrtllnte: o leite, que serve para fabritação llequm
jos de grande nomeada, como os de Roquafort· e l(le 
Mílnt-d'Or: a pele, que, de.pois de suprada, é :errrp-re
gada no fabrico de sapatos, luvas, chapeus, per.g.a
minhos, e outros objectos, e o estrume que é empre
gado na terra, como um dos de p:rimeira qu.alida.de. 
Os carneiros são criados presos no estábulo, 00:501-
tos em rebanhos, sendo conduzidos ao pasto e vigia
dos por um pastor activo, que é sempre acompanha
do por vigilantes rafeiros, que não deixam os animaes 
tresmalhar-se do rebanho. Na Inglaterra, o paiz mo
delo €la boa agricultura, os carneiros vivem presos 
em curraes vastos e arejados, tendo boas camas de 
palha, para se deitarem, e são alimentados com boas 
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rações de hervas e nabos. Está reconbecidoque as 
melhores pastagens são as dos paizes montanhosos, 
e dos terrenos secos, porque os pastos humidos pro· 
duzem nos. carneiros moles tias graves e funestas .. as· 
sim como lhes é mui prejudicial o sustento de.her· 
vas novas e aquosas. 

As variedades e raças de carneiros são mui nume
rosas e as principaes são os merinos de Hespanha,e 
os Dishleys ou Leícesters ele Inglaterra. Os merinos 
são estimados pela sua I,an fina. abundante, e macia, 
e os Dishleys não só pela abundancia de carne, como 
tambem pelo pouco tempo que levam a engordar. Es
ta raça extraordinaria,· sem rival no mundo pela sua 
precocidade e gordura, fornece animaes que podem 
estar gordos no fim de um anno, adquirindo todo o 
volume antes de dous annos, e pezando cada um~ ter
mo medio, tOO libras de Cllrne limpa I O famozlJ a· 
grit:ultor ·inglez BakeweU, bomem de genio na sua 
especialidade, foi quem adquiriu esta proveitosa rar,a 
de carneiros para a Inglaterra. O systema que· Ba· 
kewell adoptou, para alcançar tão maravilhoso resul· 
tado, tem o nome de selerção em agricultura, e con
siste em se escolher, para reproductores, os carmii· 
ros que apresentam em mais alto gràu as qualidades 
proprias para engordar. No ·fim de um certo numero 
de gerações, seguindo-se sempre o mesmo methodo, 
os caracteres, que se desejam, tornam-se permanen
tes nos reproductores machos e femeas, e a raça fi
ca formada. 

Antes de Bakewell, os carneiros inglezes ficavam 
promptos para o açougue somente na idade de 4 a 
ti annos. e pezavam metade do que hoje pezam. O 
nome de Bakewell é proferido na Inglaterra com res· 
peito e admiração, porque a sua descoberta deu á 
:lgricultura tres grandes resultados, a saber: dimi· 
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nuiçiío de tempo na engorda, economia na alimenta
ção dos animaes, e augmento duplicado naproduc:
ção da carne. 

Os lavradores da nossa ilha do Maranhão devem se
guir o exemplo dos lavradores inglezes, e applica
rem-se á creação dos carneiros, prezos e arraçoados 
no estábulo, assim como dos porcos e bois, prepa
rando pelo arado os terrenos proprios para o capim, 
mandioca, batatas, e milho,que serão consumidos 
por esses animaes. Deste modo, em vez de produ
iirem algodão, assucar, oU farinha, em pequena quan
tidade, produzirão carne excelente, e em abundan
cia, que promptamente será vendida e consumida na 
capital, sendo o lucro infalivel.. permanente, e ren~ 
doso. -o PROfESSOR PRIMARIO. 

E' santa a profissão do professor primario, e mui 
grave a sua responsabilidade. Os meninos lhe são 
confiados n'uma tenra idade, em que a alma recebe 
impressões profundas, que irrevoca velmente decidirão 
dos destinos de toda a sua vida. O professor tem po
is a obrigaçãO de infundir nos meninos idéas verdadei
ras, sentimentos puros e nobres. e' habitos virtuosos. 
Seria agradavel a sua tarefa.. se tivesse ele ensinar sO
mente a meninos doceis e bem educados; mas é bem 
di1ficil, bem penosa uma tal tarefa, quando pensamos 
nas más inclinações da nossa natureza, e nos vicios 
muitas vezes enraizados, que o professor tem de es
tirpar. É uma vigilancia, uma luta sem descanço, que 
o !)rofessor aceita desde o dia que se obriga a ensi
nar, e a substituir as vezes dos pais. Desde que se 
incumbiu de tão solemne missão, é preciso desempe
nha-la cab,llmente, e corresponder inteiramente á con~ 
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-liaaoa ~lie neHe ·dePositaa !SOciedade e a Jamilia, . e 
-qae por 'elle {0isólicitada. Que SC\'CI<lS 'contas 'fião 
darã o professor, se entrega á sociedade, 'meninos ág: 
iWr-ant?s .e'(Jorro1I(piàos, quando se ·obrigou.a --entre
'8a..Jas i;nstruitles;e :tnoralisados ; :se 'llci-x-on enr~r 
di~posições ~pet"\tersas, . qtle devia atalhar ;'se'demou 
'Perder as b~ag,(lisposicÕes,quedevia desenvol\ler I 
·Não ;poderád6S~u1par-se com a :suafraqueza oUÍDCIl-
1Tacidade, :porque devia -ter ,consultado '3 sua vocação, 
·e medido seriamente as s1:13sforças, .antes '.de ~r 
·mãos áobra. . 

'Nenhum homem ,deve ·abraçar·uma 1al carreira, 
$eID que tenha eOnhecido ~m ~i verdadei.ra ·vocação. 
-Grandes siíoos -deveres, 'militass'ão as di:ffictildadElB, 
e o ensino da moCidade é um sagrado sacerdocio, que 
não tem por fim a especul~ção ou a riqueza. A este 
respeito Mr., Guizot, u)lla,das grande~ inteltigencias 
do seculo, dirigiu -em ,{SS'a,-qilando foi ministro da 
,41struCCãopablica 'emFrallCa, '·uma circular aos .pro
fesooflls :primarios, na 'qliàl estãoc-onsignada.s -estas 
:belas e 'm-emol'a-veis palavras :«-08 recursos do Està.
donuncapoderãotomal' -tão agrada:vel.~o1lloeutil, 
a si:nlples -sorte do professo!' ·primario. NUnca a 'so
:eiedade poderá ,p~.ga-r os setviç(')sque TeceJ)edo pro
fessór primario, .que pOfeLla trabalha exclusivamen
te. Na sua :posiçãO, o ,professor não .pode grai1gíéar 
riquezas, e a gloria, qtle ':IJodealoançar, consistirá'SlJ
'mente no cumprimento desuasdiffioeis obrigactÕas. 
Destinados a -veqJassara vida -n'um trabal:ho·,mon6t-o-. 
no, a saffl'er algumas ':vezes tl injustiça, ou aiogr.ati
dão da ignorancia, .0 ;pmfessor se'entristeceria, '€lU 

talvez -succl;HIlbil'ia, s-e não buscasse a coragem e a 
fé n'uma re.gião diversa.do interesse 'immediato. e pu
·rarp.ente pessoal. 'l~precjso que um sentimento :pf.o
fimdo'da importaocia'moral dos seus trabalhos o,w-
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me e: foutaleça; ei que· Gi ausrer,@ )?raz-er d;e ter; sellVb 
do:: os. bomens,. e, cOlíltrinudo. pAJ:a o' bem pulilico; 
s~ @! digno s~lalio. que lhe. dá: a. c@IlS(}iencia. €on-, 
sNe a: sua glolJia_ eIll cenrentaz:-$e. com a sua.obscul!a 
e;láoolliosa condic.-ao, em trabaJhar ~ sacri.fi.ca.z:..,se pa-. 
las ltomens; e eSp,eEar só em]õeus; a justa. r~com;. 
peDSa. n . 

eonsagranoo~se á iastllucção dos outr.os, o profes..
sel!' d:eve ter uma instFucção solida, saber o. qüe pne:
t8llcr-e. en~inar, porque ensin~~se mal? gue senão. sa;. 
b~ p~!lfeltamente. Mandal:aI:IO dos paIs, a quem snh
s!iliil8' nas tlmcções· m-aisl impoJltanres; iwmmhi!do, de. 
fomnar, homens "ictuosos~ o pr,ofeswú ~rimarW devB 
cemar"se d~ uma boa reputação, e dnsb0ns exemplns:.. 
(t. 0·pl1ofessor. primario, diz' Mr. d~ Gerand:p, não. só. 
dev.e·ter uma vida pura e sem, mancha, como,tambem 
nl~): se eX'por A menor suspeita relativamente· aos. cru;:. 
tum~s. O homem, cujo coração estA contamina.do 
pelo vicio, fuja de approximar-se da infunda. 0, seu; 
contacto: le\'aria a peste no coração dos meninos. A 
irmo.Genoia dos meninos é um sanctuario, cuja guarda 
foi cQllflacliL ao professor,. o qual, ac~itand.o".a:,. recebe 
uma especie deconsagrnçãn. E'n.~t v.er-dade existe * 
guma. cousa de sagrrulo no belo ~nisterio, que o. 
professon adopta. Nisto não ha transacção possivel; 
a ·negra é absoluta. Não ha par.a o mestre esperança 
alguma <le ser respeitado, se converte-se emescra*.o 
d(3s sefltidos, se entl'ega,.se à intemperança. Não· ha 
mais consideração possivel para quem se degrada.» 
Persuadido que deve, não só' evitar as censuras, como 
as suspeitas, o professor fugirá dos excessos vergo..
nH0sos, que aviltam qualquer ho~em. e dos lugares 
que ord'inariamente são o theatro desses excessos:. 
Que os pais, e os discipulos, nunca vejam aqueHe. 
em· quem depositam plena confiança, nos bailes pu-, 
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blicos, nas quitandas, e em outros lugares semelhan
tes. A vida do professor é uma vida seria e grave, 
e aos outros pertencem os _divertimentos grosseiros. 
A sua alegria e recompensa resumem-se na satisfação 
que nasce do tumprimento do dever, na feHcidade de 
haver prestado serviços, -no contentamento de uma 
existencia passada em fazer bem. Estes costumes 
puros lhe darão uma elevação de pensamentos, sem a 
qual não poderá conceber a nobreza das suas fune
ções, nem exerce-las dignamente. É preciso que, 
destinado a viver no meio de homens fascinados pelo 
amor de prazeressensuaes, exclusivamente identifi
cados com os interesses materiaes, esforce-se em 
manter suas idéas Q'uma esfera superior a este mun
do baixo, para que possa infundir nos meninos o sen
timento da dignidade humana. Mas, se a elevação do· 
caràcter deve grangear-Ihe- o respeito geral, a estima 
exagerada de si mesmo, a vaidade, e o orgulho apa
garão o merito do seu belo procedimento. 

A humanidade é a irman da brandura e da bon
dade, virtudes que deve possuir todo o homem, que 
tem. de vivér cO{Il a infancia. Com invencivel paci
edcia, o professor deve attrahir a si essas creaturas . 
fracas e timida!> que, nos primeiros passos da vida, 
tanto carecem de protecção, e arrimo. Com essa pa
ciencia ha de o professor triumfar de todos os desgos
tos inherenfes á sua profissão, e Dunca mánifeste o 
aborrecimento e cansaço com palavras duras, impe
tuosidade, e mau humor, que desterram do coração 
dos meninos toda a confiança na justiça do mestre. 
Comtudo ha de soffrer muito o professor para conter 
os movimentos rapidos da nossa natureza, tão in
clinada a repelil' o mal com a indignação e a colera ; 
mas, quando lhe faltarem as fOI'ças, quando sentir 
desfalecer a coragem, lembre-se da inalteravel man-



181 

sidão d' Aquelle que disse: Não embaraceis que os 
meninos se cheguem a mt'm. Mas a brandura não 
exclue a firmeza, sem a qual a direcção de uma es
cola seria impossivel. Deve a bondade moderar a as
pereza da reprebensão, o rigor dos castigos, mas 
nunca degenerar em fraqueza e dei;<ar impune qual
quer falta. Para isso o professor deve ser imparcial, 
não mostrar maL.:; indulgencia, predilecção, ou antí
pathia para um, ou outro discípulo. Deve tratar a to
dos de um modo igual, firme, e tranquilo. Neste 
caso a obediencia apparece naturalmente, e um olhar, 

o CAlINEIRO. 

um gesto, ou uma palavra, influirão fortemente nos 
jovens espiritos. Com a obediencia virà o respeito e 
o amor, 

Além destas virtudes, o professor primario ha de 
ser homem de fé sincera, esclarecida, e pratica. A 
sua fé ha de ser sincera, porque a duvida e a indif
(erença em materia de religião, deploraveis em qual
quer individuo, seriam mais funestas ainda no pro
fessor, e, como lepra contagiosa, abalariam as crenças 
dos meninos, e os levada ao septcismo, verdadeiro 
suicidio da alma, que vive da fé como o corpo vive 
do alimento! A sua fé deve ser esclarecida, porque 
o professor, destinado a communical' as verdades re
ligiosas, deve saber explicai-as, e mostrar a falsidade 
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dos sophfsmas. qu:& as combatem. No meio d~ POP;\h 
layões: incl!edulas e ignorantes, sendo necessari&, é. 
obrigado. o professor a defender suas crenças, e faz:er 
triurophar a verdade. Emfim, a sua fé ha de. s.e.f: 
pr.atica, porque as lições do mestre, clesmenti~ 
pelo ex:eulplo, perdem toda a autoridade. Facilm:elli
te· a: sua doutrina será se6tlida, se for confil'mad'a ~ 
lGs. seus. bons exemplos; mas de nenhum effeito serâ 
a· sua pala-vra, se for a sua vida um escandalo, ou 
uma. i'oc.onsequencia. 

Estes: d-evel'€lS poderão algumas vezes p-..aveooJ1 se. 
veros, mais Dunea serão pesados senão para os que 
amam as recompensa:> terrestres. O pequeno salario, 
ou poucos premios·.qu.e- cfIllce® a authoridade huma
na, que valem compal~d\:J.s. COIlU, vida do professor, 
cheia de sacrificios e ~ãt>,'t Por isso o profes
sor primal'io deve con,siderar-se como destinado por 
Deus, para regenepal' uma parto clã especie humana. 
Deve empregaI' tod'Os os meios para ensinar o bem 
ã mocidade, e reflectir nas feli~es inflllencias que a 
todo instante podem exercer as suas acções e pala
\'Pas. D.eve apl'ecja!' os recursos immensos que dis!' • 
põem. em todOli os exercicios: do· dia~ em tDdaal as, 
circumstancias as mais indifferentes na appar'eD1!ia, 
para destruir um. máu pensamento, despertar WD 
bom desejo, desenvoh~er uma incIina{:ão honesta, 
Deve particularmente lembral'-Se que tem p.0r fim· 
preparar' membros. uteis e virtu()sos pal'a a família. 
lIons cidadãos. para a patl'ia, e homens dignos de hon
rarem e' servirem. a sociedade. Identifique-se· o. pllO
fessor prima rio. com estes nobres e eleva-das. pen1 
samentos, e verá com que fortaleza e coragem v.enee 
os desgostos, as fadigas dia rias, e entra nos: cami~. 
nllOS da Providencia que serve-se dene como de. um 
instrumento, p.ara. fazer a felicidade de seus seme~ 
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lbante:s ~ C1Dm que magoo s:atisfaçãn~ .:JDllte$ ·de Glorttlir, 
:n.io reoorWrriá ~ Sienlç'os prestarl os ÜtH'.mIle TI di.2, 
lIli1> :p·ooir.á ;a Deus perdiio daS falt3s ca:mmmtidas lla 
vespera, liio -pmirá.nov.as f'()f."ças Fll -wrreer os tIli
sattros tIo dia s-eguinte! 'Com que .:imàlf\ltrl iC0nfi-
8llça, e:mtim., nin ta ne ®~r.at a. :sdlemne hora :ãa 
morte, p.l'cmlpto a levar <los;pés do smpr.mno 'triWna1, 
CliIl prBS'eJllça Qe Deus, tOSfmctos de wirtnde;e sabar, 
q.ne ·feliml®:te ,deu :lil:este 'mtmd·o ! . 
"C~ndo, e dmi:tln(}o Mr~ Cormenim.,di'l"il?lllroS :Se 

tls'SemCJs :pf0fessClt primario., aindalJre.~o.li'uma.p\'l
bre e longiqua freguczia.d-o :interior., estinuri:lurosía. 
lIDS"sa profissão como ,a Imimeira d.o muado, 'e todos 
os :di-asdariamos waças :a JJeus lJer IlOS mmced-er ia 
1Urtuna'de fIDtmar i:ara:çÕ'ese intellóigencia.s. O amor 
d'os .flQSS0S deveres fOlttaleteria ia. :mJssa <ilms. e €Im
pregaríamos todos 00 meios pllt.a .T'®abUltar o tulp"a
tl0., aj.udar o .fra:co, ensiM'r Q ~oor.atl.te, 'lnOT.à1i'3at o 
vdcioso.Emvolta .<â:e nós 'reuniríamos !/3'S troSSDS dis
cípulos, estudariamos as suas qttalidades, e espreita
riamos as suasinclirraçÕeSlil'él .hora das lições, nos 
:s~uS brinquedos, nas suas simp;J.thi"3S,:nas .suas desll
'\'.etl'ç,as, :nas suas :pa.zes. 

Haveríamos d'e dizedhes: II Meus filhos, meus 
qrreridos :fifuos, tenho :por vós o a,m'crr ile :pai, e de
veis ,amar-me; pOl'que vos amo. Ouvi-me ;C€lJll.atte.n
çiio: 

II Tendes um Deus, quede\'eis aàorar,porque é 
o vosso creador, () "vosso pai. Deus vê tUdO,OUV8 tu
do, sabe tudo. Lá. no alto do céu, lê o que se pas
sa Ims V0ssoscorações, e :durante o dia., :e .durante 
a :noite nada lhe ·escapa, e saBe o que dizflis,o.qlle 
:pensais, ·0 que .fazeis. ConsrderaLDeussempré na vos
sapresença, e vósper:mte EUe. 

« Um dia sereis soldados, e lembrai-vos que .deve 
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o bom soldado ser forte e I'obusto, e por consequen
cia temperante e sobrio. Deve ser disciplinado, e por 
consequenciaobediente. Deve ser corajoso contra o 
inimigo, e humano para com os prisioneiros. 

« Podeis um dia ser criados. se tal fôr a dureza 
da vossa condiç'ão. Lembrai-vos que um criado vigi~ 
lante, laborioso, pontual, paciente, e amigo da or
dem, vale mais que o patrão caprichoso, orgulhoso, 
dissoluto, e colerico. Pelo vosso exemplo fazei-o en
vergonhar, se não o puderdes corrigir, e procurai a 
vossa recompensa no cumpl'imento dos vossos deve
res, e na paz da vos~a consciencia. . 

« Tendes pais e parentes, e ajudai-os a supportar 
o pezo dos seus trabalhos. Tomai parte nas suas 
affeições, para amaI-os; e nas suas tristezas, para 
consola-los. Pagai-lhes em ternura o que elIes vos 
dão em amor e sacrificio. Ouvi com brandura as suas 
advertencias; affastai o rosto ao ver as suas fraque
zas, e, se vos ordenarem o mal, sabei resistir com 
delicadeza e energia. 

« Considerai os magistrados como vossos superio
res, e lembrai-vos que a obediencia ã lei é o dever 
de cada um, porque a lei é a vontade de todos. Se 
houver magistrados prevaricadores que por politica, 
ou por dinheiro vendam a justiça, e roubem as par
tes, não vos importeis, e sMe sempre obedientes. 
Mais cedo, ou mais tarde, esses magistrados serão p~
nidos por Deus, ou pelos homens, e a infamia e o 
desprezo precederão o castigo, e amaldiçoarão a sua 
memoria. 

I! Tendes visinhos e não tireis o que etles tiverem 
nos seus pateos e hortas. Não mudeis os seus mar
cos, e á sua custa não augmenteis a vossa terra, ain
da mesmo que seja por um palmo.. Não estragueis 
as suas plantações e colheitas com as vossas vacas, 
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bois, cavalos, carneiros, cabras, porcos e aves.Qual
quer altercação por um muro, um poço, uma arvore, 
uma pastagem, talvez tenha inimisado vossos pais 
com os seus visinhos. Pegai suas mãos ,1Jnode-as u
mas nas outras, e sMe o laço de sua reconéiliac,ão 
e harmonia. 

« Procedei com honra, e não vos envergonheis do 
vosso nascimento, por mais humilde e obscuro que 
seja. O sapateiro, o ferreiro, ou o alfaiate, quando 
são honrados, tornam-se tão dignos de estima e res
peito, como qualquer fidalgo ou milionario. O ho
mem engrandece-se ·pela sua probidade, e trabalho, 
e- a deshonra existe somente na ociosidade e nos vi
cios. Si> o verdadeiro merecimento dá honra e no
breza, e a prova está em muitos homens, que se fize~ 
mm a si mesmos, como o papa Xisto V, que foi 
guardador de porcos; o almirante· Nelson, moço de 
navio; Murat, marechal de França, e rei de Napo
les, estalajadeiro; Bernadotte, rei da Suecia e No
ruega, soldado raso; Abralllío Lincoln, ex-presiden
te da republica dos Estados Unidos, rachador de le
nha; e Andrew Jonl1son, actual presidente da mes
ma republica, alfaiate. 

« Amai o trabalho, e aprendei um omcio, que equi
vale a um capital em terras, ou a wn emprego, 
que reune honra e proveito, como judiciosamente 
já disse o benemerito Benjamin Franklin. Se fordes 
ricos, não precisareis do officio, e fareis bom uso da 
vossa fortuna, auxiliando os vossos semelhantes; mas 
se cairdes na pobreza, Oll tiverdes nascido pobre, 
não estranhareis o trabalho, e vivereis independen
tes. É por isso que nos Estados Unidos não ha ci
dadão, por melhor que seja a sua posiç.ão social, que 
não tenha aprendido um ameio. 

« Seja qual for a vossa profissão, trabalhai com 
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PQn=alidat-e e. o~dem.. rtãh dlJir.md@l JlaD a' ~ 
O,t}1l0; hDje- poclePâeg; fa7.JU' •. 000: priv.aÇ.i!es:eomise_ 
nãb; soJ&em ~~;. que; àeSpfresanl estes;)!lre_ 
tQ!5?' ~at t. o· melll: diligemte:,. que, atem. da sna: 
raça,. não poo1e plaa41ar- um paeoMal n~arie:. para! 
a sua família, um pomar, uma horta, e meia. liuzia 
de< péa d'&. fro#a '/Jã'0, oojQ f.I'ttCto assado~. !DfJwido, 
é, um saOOfoSQ a:lmenw;? ~ ~ a ~ etllirl.· 
s, ql!lJel nã(l pode mg:ordar' no /ZhitiJ:UOOlO um olJtduus 
~s, e ta.r· a criação; J.teCBSSat1a.l';élt'a a casa, e. mOOl\ 
mo vemdoo' os: ~rirS,. os patos; as galin h aIS,. as fmil ... 
gQS;,. e. CtS ovas,. tlJu.e: sobra;rem·?: Amai... pl)is,. a op, 
d~, e o tJr.lhaU~. <pIe te.reis, 3! fal~ em vossa c.a
s~ e mão: a: vereis" roma a: de ~.ftos; pl"egni~()sos~ 
aQ:Ude. por "ergonha~ ~. 58 &i'.ICO'.ntra siqu;cr UUt pé 
de p illlQllt.eira ~ 

« Tendes: c.aooar~s, e I}l'/Dmett(')i: ajttdaN'os uns 
aoo. Oattros, quando, forttes: grandes:... Amai~ v.os: ha 
tMbta felicielade em s'e amaM t Vivei tmid:~K: a tmilo. 
é· a lmiea força dos p.eqneno:s. 0. dcos fraeos_ & ri{\os 
p9.dem li'ler ~pa.r.ado.s,. perqU6. o seu dinheiro lhe! 
dão s~c.o.rr(l)-.,. força:. braços. e ami goo; mas: os. pi) bres 
precisam associar-se para supportarem mais:~cibmelt.; 
t& a mool'ia~ Nã::OJ abandOneis. (JS "at.SSQS eompaob0i
ros ~uand:o so.fi'rerem, quand"o estiverem doentes, Oll 
pedirem 01VOS5.Q auxilio .. Não. 'ltfes negueis 00 wssos 
s~s,. trablllllit> .. mstrume:at.o8:, COIlS'í)'l3ÇÕes, a co .. 
ragem~ Dai. para q'1lle. se. TOS; dê ~ eH:Q}J'6Stai,. para: 
qa~ se \t1lS: empreste" Fazei mais.: d:ai meSJWl ã~.u&l;., 
las.; cpte nnnGa voo deram cousa al'.gtm)a:! em:pres&ai 
mesmo: áqooiles, que; m:mca vos; fizeram tal s~rYiço~ 
Fatei I:) bem peElil! mM. 

cc Qmtlqaezr de: vós p.ode.s.er um.dia ameial da guarda 
nacional, vereador, presidente. da camat"3i ninnicipat, 
depntado, {lliovincraf. d0putadegeral,e mesm€l s:enad0r 
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*> inlperro. ,'DtMis~b:ter., ~ 'met'aC'er ta i~orifiQ"m;a' dos 
·~bSst)S c~nci:tl~'QãOs e a honra àa IDla ~sêUtha ~ma 
,~llSsaI>r®idade e virtudes. :Não soliciteis':oor.gos'etoo
..ftgos;:m-as .areitai.:os, .se fordes ~eit(}. Quem sol .. :cita 
_.gGS ;popularas, quem ,pede -votos ,para 'si :iá pro-
a ,ue B'Jtandle iInmodresti-a. ' 

,~ :iAdbr-âi, eu VO~O repito, 'adorái .a ;Deus que 'fez 
rotOO }Jar.a:aJtm-r.a, :a :temrpara o h0mem e ~ hC1Iíreih 
.. ~Im :i~. AdDtaia Deus., .que '\,os;d(e'Q mina 'lll
ma :pm-a '.o ~om.p:rehend:er) bra:çQS para traballarar~ oro 
croraljio par.a -am:aT ·os vossos irmãoS. Segui -3. :risaa:qs 
1ttarrdammnos ~e :Deus, ,e amai"o sobre tooas.as ,cou
-as :e i)'O :pr.o.nmolromo a 'Vós mesmus. ,Amai :reSpei-
-toSamoote ~ossO'S pais) :porque raqu-eUe que :amige ta 
.geu lp.ai, re que fa,z ,fugir ,a sua m.ãe, '.é, infame ~·.des
fMl1ado. Não 'roub'eis, .porqlil'e '@ llI«rã'0 é .mn mis~
~el, ;um perverso. que reduz .à miser.ia:o seo'smre
~n.te. Não .adultereis, porque '0 ada1tero iIl~ ;fieaPà . 
~limpo, depois d:e 't0:cara mufu-er rre'Seu .p:~. 
,.Ni(;) 3'ssassineis, porque !€) sang«e do1Iomem dmn
mau'Q pelo hOmel'll. clama vinganç~ e:os olhos ~d:e DelIS 
.. tod.o lugar 'comtemplam o ,assassino, que n'6Sllre 
iIIUltdo, ou no oU'tro,se.rà castigada. e soffrerá as pe
ms 'do .iraferno. 

!'« A natocezavos fp.z iguaes. ·e :a ~01lstit1lIiição-oo :im
perio vos Jez ;liv:res. Da -classe dQ povo 'rem .séfuilto 
-pudes magistrados, pritrcipes:(àa Igreja, turbeis mi
mstr~s. .magnifi~os artistas. intelígemtes lavr.adores., e 
mw.sbs genreraes.. Hoje emdi:a não ha mnÍS rdistino
~ões de :classe. não 11a mais .fidalgos. nem Illebeus. 
::NãQ ha '$'6lnio llClmens desigua-esem f-Qttun.a. v4rtud€\8, 
.e ú./'enw.s. Le:v·antai Irais a cabe'ça Mm t~Hila IDn
desfia, s.00} orgulho, porque 1iodos v.óS S'Qjg brazilei
tos. igua-6S perante :a iei, igt:lalm~nte queridQ'S 113 
ilatria1 
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II Amai com amor estremecido a vossa patria, por 
que a patria, meus filhos, não está somente na pIa. 
nice, no morro, na montanha, nos rios, na matriz, 
nas casas de pindoba da vossa freguezia, nas canti· 
gas dos vossos vaqueiros, na espessura das vossas 
mattas, mas sim em todo Bt'azil! Para o rio gran· 
dense, a patria não é só o Rio Grande do Sul, as suas 
ferteis campinas, as suas belas vaquejadas, o seu 
gaucho enfeitado com a chilena e o poncho, e arma· 
do com o 'laço e a bola: para o fluminense, a patria 
não é só o Rio de Janeiro, a sua magnifica bahia, o 
Corcovado, o Pão de Assucar, as montanhas de côr 
azul, o céu transparente : para o pernambucano, a pa
tria não é só Pernambuco, os seus verdes canaviaes. 
as suas noresias de. coqu eiros, o seu commercio flo
rescente, e as suas tradicções guerreiras: para o ma
ranhense, a patria não é só o Maranhão, as suas ro
ças de algodão ah·o como â neve, a sua natureza 
pomposa, e o mangue a reverdecer no tejuco, onde 
vôa . em bandos o vermelho guarA: para o paraense, 
a patria não está sb no Pará, no soberbo Amazonas, 
nas suas innumeraveis Hl1as, nos seus rios tributa
rios, nas terras alagadas, onde crescem espontanea
mente o cravo e a borracha, e nas prai:ls arenosas 
cubertas de tal'tarugas, e de jacarés aquecendo-se ao 
sol I A patria, é o que nos faz palpitar o coração, é 
a unidade do nosso tel'l'itorio e da nossa indepen
dencia, é a gloria dos nossos avós, a communidade 
do nome brazileiro, a grandeza da liberdade!. A pa
tria, é o nosso belo céu, o sol ardente que fiOS alu
mia, as florestas que nos dão sombra, a terra fertil 
que pizarnos ! A patria, são todos os nossos conci
dadãos, grandes ou pequenos, ricos ou pobres I A 
patria, são a nossa santa religião, as nossas institui
ções livres, e o nosso Imperador Constitucional, e De-
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fensor Perpetuo, O SENHOR DOM PEDRO SEGUN
DO, symbolo de paz e progresso, e em cujo reinado 
surgiram pela primeira vez no Brazil a navegação a 
vapor, as estradas de ferro, os tele grafos electricos, 
a propagação do ensino primario; a suppressão do 
trafico, os institutos agricolas I A patria, é O BRA
ZIL que deveis amar, servir, e defender com todas 
as faculdades da vossa intelligencia, com toda a for
ça dos vossos braços, com toda a energia e com todo 
o amor da vossa alma I 

« Amai vossos pais, para que vossos filhos vos a
mem. Não façais o vosso velho pai bater com as mãos 
cançadas e tremulas na porta, que não pode abrir. 
Ide vós mesmos abri·la. Na sala, na meza, no quarto, 
cedei-lhe o melhor lugar. A maldição paternal peza 
sobre a cabeça do mãu filho, e antes da idade o en
velhece. 

« Amai sobre tudo os pobres, porque depois da 
vossos pais, irmãos, e irmans, são elles que mais pre
cisam da vossa protecção. Sejam elies para vós uma 
segunda família, e nunca lhes fecheis a porta, o vosso 
coração, a vossa bolsa. Fazei-os trabalhar, se estiver 
isso em vossas mãos, porque o trabalho não avilta ° 
homem, e sustenta-o melhor que a esmola. Dar tra
balho vale mais que dar dinheiro, e é a melher cari
dade para aquelle que a faz, e para aquelle que a re
cebe. 

I}; Não enfarteis o vosso estomago com fructas, pão, 
came, ou qualquer outra contida, a ponto de perder
des a saude e mesmo a vida. Não vos acostumeis a 
beber amiudadas vezes a aguardente, o vinho, os li
cores fortes, porque o uso de taes bebidas traz de
pressa o abuso, que paralisa o corpo e entorpece a 
a inteligencia. O vinho é uma cousa luxuriosa e a em
briaguez produz a desordem. O homem que se em-
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brlag"âê íhaiS 'vn lê :ill.âIfS4'égIl'àdànbe ~q:~e ~() animal. 
.. ~ ;Nã0 jogueis, porque o.~go:é um viof0 pe:er ~ 
o Ida -embriagli&Z~ Q oorio I3lTHmaa súa ;saude,·em .. 
brtt'tece a Mia in~éUgeBcia, ·e faz ,!uasisempre 01llal 
"S'omoote para St; mas 'o jogaâor, eÍltregando~se!3.aS 
-jogos "do .a~'r~ ~p.ec1ilalldo nas roterias,ou 110S .jogas 
dá ·oarta·&,.come 'O lansfjll:emt.,.'iD.ãIJ sã a'Utisea. a 18& 
fortnna, ·com-e tambem á 'Ele sua .múllr.er ~e fil:hás,.ll 
POT e,ste mollo 'ÜsTeduz·á miseria)áifome:, ellm mes
mo á prostituiç~o I Dahi app.M!éeem lJm'a ro jQ;g«doc 
de proisSãb:05 TUins . ~ntimeIII(}s e Jrabito's., -cOmo a 
eciosidade, a falta :de i)iie, a tro3J!ll~á, eo ,i:0ub@l ·00 
aS ~jKões vi(ftenta~ aCJIR0, a 'coren3J, ·:o-odil, ~;a 'Vin. 
gaDOa.. I.(jfne 'O ~es:llenham :de 'a1ly.smo"BIIl :abysmo .1Ii 
~P.i<tf .doior~same'n'te:o .seu·erro nas p-rIsões, ou,.p:e« 
ainàa, bOcadafaiso'l . 

C! Não jureis. para que não passeis por menM'lie 
'.éd\1baçãó gross.eif;a.Sê.~e ;attenai0s'ds 4.'ata ~(i)!ffi~S IIIlU
·lheres,pO'l'que lifão ,lla~eisde ~erer 'qne VQssas mãis 
;:e itimàns 'sejam msuita=das. ilesfJ'ei1:Bi [OS -velhos, :ptIim 
-que 'os manool:los se :descubram na 'vossa presen{la, 
·qtl3:f1dao tempo., que .passa d$'essa., :tiver eriloran
'qll'écido ·os V(l).SSO$ 'cabel<:ls, h0ij'6 tãdJ pretas 'e espeSSllS. 

~ :N~o CáStigneis,-os oannniles eom ttntalidade, .:mas 
.~im ·oom kandura, '6 'só tra-occ3'siiocre 'cotrigi~los2 
.gllia-ro~. ,Os animaeS' trabalham paPa nos se r v.ir, ~ 
não se podem deffenael' contra as nossas aggressões, 
,Fazer'ttlal 'àesttnima'eS é ll0fs 'covaraia, 'e dare mdi· 
-mo de máu'Caracter. . 

~ Sêl!1:e .agradecid:o$ .aos 'beneficio~rqaevos :az;er.em, 
·Assim como o .~.:rlot :abre o seia da terra, ie ,aquece ~ 
.faz :gemninar 'o grão de ar-rnz, OD 'do ralgodO'eir-o., m> 
mesmo .!mod~ a ;gnatiàã0., í.nsmuando-se no :C@f:JOáo :dl> 
·bemfeit-or. ;desoo v~lvre :e1ll'l\,amenta.os lbenetii'cios .. ~bf)
·minai a ingratidão,. porque o homem ingr.ato ecrea-
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t1H!a âesprezi~el. Desmenti pela. VOSS:i\I m&ralidra4e a 
J1)flJlÍDla da marquez· cm. Mar.leãl,. m~O!mBnle RlIH't3s
vozes; certa~· (J. dia, do, &eru~· e lt'IJe.8Per-!J ela ~. 
gr.otitfAlk ' 

«SMe cuidadosos< fli) aceio. de 'fI'iS&\Si mlos, roopa 
e calçado. Não andeis com as mãos e os dedos sujos, 
o cabelo desgrenhado, e ~ J:Q,Upa estragada e rota. 
A decencia do corpo é signal da decencia da alma. 
Tende o mesmo aceio nas vossas casas, e conservai
as sempre !implls. vall1irhis; e cmad;s. O aceio agrada 
aos olhos, e conserva no corpo a saude. 

« Comparan41o:-vos <10m o&·I1ico~, m.eU$, fi»tos, não 
digais que.a Pro.vid:encia '«Os fez. ~~cer.· n!uma con
dição dura, mis.e1i3;vel; digna. d>e l00tima, 8· que. a sor
te dos ricos é a uaiea d:ip,a, d"tl iov,Qja. N~é< {} tanto 
como julgais. A natureza não deu aos ricos duas bo
cas, nem dois esto~gos. Ja.eln. dez. seMidos. São ho-

,mens como vós, e s&1frem: (j)1 ab0rrecimeIlto, @. susto, 
as insomnias,. a languidez, e os lI'em.0r.SOS, que, nunca 
soffreis. As vossas comida& são, mais- grQsseir:as, mas 
são temperadas pelo vosso appetite. O vosso somno 
serã mais ~L'eve; porem. é m&is. pvo~nd(i). ()J vosso 
trabalho é mais rude & ~s pezado.; por:em ó vosso 
repouso é m,ais. brando, e são; os. VGlsseiS: bral;QS mais 
robustos. Os vossos prazeres. sarã~ mimos v.i.v.os ; mas 
a saciedade não lhes dá o tedio. Ouro na algibeira, 
um palacio. criados, ca;rruagens, vinhos delicados, 
muitos escravos, e grandes.,oças nãio são cousas suffi
cientes para fazer um ric(j) maiS, feliz. que t:Joat.qu.er dos 
vossos visinhos. Não, ha senão. redio. e desg{)stos nos 
prazeres da rica ociosidade. Não invejei~, meus filhos, 
as brilfi3iJjltes~ mas.eng.aIlOsas: apparen~i~s de. uma fe
licidade que não. exist~, e conservai: sempre. Qa lem~ 
brança; ql!W a 'l'el!dadeira,teltci:diade dependeiunicamen
te do trabalho;. smeliCiR Iili "iItude. 
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« Devemos, pois, meus filhos, estar sempre con
tentes com a nossa sorte, e dar graças a Deus, abor
re~r a preguiça, e amar o trabalho. Nas horas do 
trabalho entoemos sempre o belo hymno do sr. A. 
Feliciano de Castilho, que diz assim: 

Hym.no do trabalho. 

No regaço do luxo, a opulencia 
Os cançaços do ocio mal diz: 
Entre as lidas, surri a indigencia; 
C'o pão negro se julga feliz. 

Trabalhar, meus irmãos, que o trabalho 
É riqueza, é virtude, é vigor. 
D'entre a orchestra da serra e do malho 
Brotam vida, cidades, amor. 

Deus impondo ao p~cado a fadiga, 
Té na pena surriu paternal: 
SO quem vence a preguiça inimiga; 
Reconquista o Edén terrea1. 

Trabalhar, meus irmãos, que o trabalho 
É riqueza. é virtude, é vigor. 
D'entre a orchestra da serra e do malho 
Brotam vida, cidades, amor. 

Quem dá graças aos Céus ao sol posto 9 
Quem lb'as dá vendo a aurora raiar 9 
É o obreiro: o suor lhe enche o rosto; 
Mas seus dias não turva o pezar. 
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1;'rabalhar, meus irmãos, qu.e o trabalho 
E riqueza, é virtude, é vigor. 
D'entre a orêbestra da serra e do malho 
Brotam vida, cidades, amor. 

o que vive na inercia aborrida 
Não somente é de irmãos roubador; 
É suicida; e mais vil que o suicida, 
É suicida a quem falta o valor. 

Trabalhar, meus irmão'); que o trabalh0 
E' riqueza, é virtudA, é vigor. 
D'entre a orchestra da serra e do malho 
Brotam vida, cidades, amor. 

Caia opprobrio no vil ocioso, 
Que desherda. o presente, e o porvIr! 
S~ó á noite compete o rep.ouso ; 
S"ó aos mortos o eterno dormir. 

1;'rabalhar, meus irmãos, que o trabalho 
E riqueza, é vÍl'tude, é vigor. 
D'entre a orchestra da SeITa e do malho 
Brotam vida, cidades, amor. 

Mar e Terra, Ar e Céu, tudo lida": 
Deus a todos paz luz. e deu mãos: 
Lei suprema o trabalho é na vjda: 
Trabalhar, trabalhar, meus irmãos! 

'-rrábalhar, meus irmãos, que o trabalho 
E riqueza, é virtude, é vigor. 
D'entre a orchestra da serra e do malho 
Brotam vida, cidades, amor. 
7 
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MORAI.. PRATICA. 

A AMIZADE é. um dos maiores bens que ó homem 
pode gozar. E uma felicidade baver pessoas, a quem 
podemos communicar as nossas tristezas, e as nossas 
alegrias, e que tomem o mesmo interesse que nós 
mesmos. A vida parece duplicar quando se vive, pelo 
pensamento, no coração de um amigo. Se não fõra 
o sol, as belezas do mundo nos seriam desconheci
das; e se não fôra a amisade, os encantos da vida nos 
seriam ignorados. Não ba solidão como a do homem 
que não tem amigos, porque o mundo torna-se para 
elIe um verdadeiro deserto. Quem não é accessivel 
ao sentimento da amisade, approxima-se mais do bru
to, que do homem; e nunca vifeu, quem nunca sen
tiu a amisade. Não devemos procurar amigos a tor
to e a direito, porque será melhor não termos um 
amigo do que arrepender-mo-nos em ter feito má es
colha. Mas, quando tivermos achado um verdadeiro 
amigo, devemos honra-lo com sincera amisade, e por 
elIe fazermos todo sacrificio. Dous habitantes de Sy
racusa, Damon e Pythias, eram intimos amigos. Dyo
nisio, tyranno de Syracusa, por uma simples denun
cia, condemnou Pytbias á morte. Antes de morrer, 
Pythias pediu qUe o deix.assem .concluir negocios im
portantes n'uma cidade visinha, ficando o seu amigo 
Damon por fiador da sua promessa. Pythias parte; 
mas os seus nego cios soffrem demora, e approxima
se o dia do suplicio. Reune-se o povo, censura e 
lastima Damon, que tranquilamente caminha á mor
te com a certeza de voltar o seu amigo, e desejando 
que não volte, para morrer em seu lugar. Já o mo
mento fatal approxima-se, quando mil vozes annun
ciam a chegada de Pythias, o qual vôa angUstiado 
para o lugar do suplicio, vendo o cutelo do algoz 
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prestes a cair na cabeça do amigo. Ambos abraçam
se, choram. e disputam a felicidade de morrer um 
pelo outro. Os espectadores desfazem-se em lagrimas, 
e ci proprio tyranno precipita-se do tbrono, perdôa, 
épede para tomar parte n'uma tão sincera amisade . 
. O AMOII CONIUGAL ê considerado como a verdadei

ra tas~ da felicÍdúde domestica, e alimenta DO seio 
da Jamilia, a paz, a ordem, a alegria. O amor con
jugal nasce da estima que entre si conservam os con
jugl:1s; e i!o sentimento profundo que ambos tem dos 
seus deveres mutuos. Durante a revolução franceza, 
nos borroi'osos dias do terror, M.me Lefort tremia 
pela vida do seu marido, que tinha sido pr~so como 
conspirador. Pediu, e alcançou a permissão de vê-lo, 
éao pôr do sol corre á prisão. Ali aconselha ao ma
rido para que se disfarçasse com os seus vestidos de 
molher, e saisse, illudindo o carcereiro. O projec
to vingou, o marido salvou-se, e no dia seguinte foi 
que se conheceu que M.me Lefort estava na prisão em 
lugar de seu marido. O representante do povo, in
cumbido de interrogal' M.m" LeCort, disse-lhe com um 
modo ameaçador: Mulher infeliz, que fizestes ?-O 
meu dever, respondeu ena, e faz agora o teu. » 

O A.l\IOR PATERNAL é um sentimento profundo ege
neroso, uma espede de instincto sublime, que forma o 
sagrado laço que prende o pai aos filhos. Agesilau, 
rei de Esparta, um dos maiores principes que teve a 
Greda, esquecia-se da sua" grandeza no seio da famí
lia, e entregava-se ás caricias de um filho amda me
nino. A Grecia via com surpresa este monarcha, o 
terror dos seus inimigos, montado a cavalo n'um bas
tão e brincando com o filho. Um gracejador foi um 
dia testemunha desta seena, ridicula aos olhos de u
ma alma vulgar, e poz-se a rir na presença d' Agesi
lau. «Meu amigo, lhe disse o rei, não rias por ... ora, 
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~ .quapdo fores pai,7:omba .d'aqQelles .que Q sã;Q~ ~~. 
~lane40cta suc.c.edeu .com Henriqúe UI", rei de 
Fr.inça. ~s~ ~ei brincay~ um dia CO:tp. se.1,l,s ~Pw,$J. 
andan,do. d,e j.oelhQS, e t.ra~,endo-.os a cay~losoRr~ ~s 
costa~. Ness.e momento fOI surpr~hendldop.elo enio 
Jiai;x:ad.orM li.espariha: « Sois pili, s~I)lior e~aiM· 
dçr, perguntou Henrique IY?-Saib4 V. M~ Wie ~e· 
nM essa feli~i~,ady, resj?.ondeu Q .eIJ?baixadór.:-E~. 
tªo po.~o contmllar a brmcar com meus filhos, repU· 
COI,] o rei. , 

O AMOR MATERNAL é tanto mais perfeito e sublime, 
quanto o. GO ração de uma mãi ~ inais carinb oso e IDai$ 
~e.di9ad9.. U~a senhora tinha perdido o. seu 111&9 
@e.I'ldo,e D.,ã.o ces~.ava de .chorar t~o grande perda, 
Uin l;Jom ,padre tentou hlspirar-ll1e alguma r~sjgqa.~ 
ç~o, fazendo gr~d,e' num.efq de cons.iderações r.e~. 
g:ibsas, ,0 citando o eiemplo d'Abrah~ó, que não 'M~ 
sitou sacrificar"il D.eus· seu unico filho.« 'A I ~BtiboÍ', 
ex-clamou. a inconsolav,el senhora, Deus nunca ,e.xigi. 
da t~ s~cri.ficíó 'de'unia inãí II) Esta r~~pos~ r~. 
~ em SI .um ~ublime .pensamento, e pmtaperfeita. 
nlente o coração materno. 

O AMOR FILIAL é ~ realida,de O primeíl'O artigo do 
1\9,580 ,codigo ÍD.oral e religioso, e não e outrá cO~l~a 
Illais dogile a subm.ts,são· res,PeitQs.ae gratidão pf.Or 
funda, que Qevemos .aos nossospais.'EpílIllinotida$, 
g.anhandoa .,celebre ba~alha ,de Leüetra; âitt;ahiij .s~ 
b;e si a ad.miração de todos os po:vo:s 'visi,nl)Qs,"e (Qi 
c,OÍlsiderado como o sustentaculb, eo r.estaurador 'de 
~ebas,cOmo o v~ncêdor d~Esparta, .coI)J.o o' U.beJ#~ 
dÇlr. da Grecia, .e, . finalmente, 'corrioo .~~~~~ ,n~~ 
babIl de todos .os ,tempos. No meio de.t~o ulllversaes 
a.Pplal;1sos, Epfl.minOl:):d,as dizia:' .ir A'~iDhá (maior s.~· 
tisf~ção ·e'.t~r~ certéS:ida àlegr..iaqllehâó'ier:meu 
p:iÍ,e'miIlha,mãi, quando sóuberem da',ininha victoriã. 
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.o AMOR FBA:T-ERNAL. \tUQl irmão e um amigo dado 
p~la nat~reza I) ~isse u~· poeta, e um tal pensaqteiiió 
e.a definição do amor fraternal. Perguptara~ ~ Ca~ 
tão d'Utica, ainda menino, qual era o s~u IIlajor.~p;li .. 
go neste mun~o. ([ Meu irmão, .respondeu elJ~ 
Bem! qual ~ o vosso maior amigo, em segundo 11,l
g.ar?-Meu lrmão.-E em terceiro lugar ?-Tamb.em 
meu irmão. » 

A .JUSTIÇA é a obrigação que temos de dar a cada 
um o que é seu, e não fazermos aos outros ° que 
~a queremos que se nos faça. Não queremos que 
nos roubem, que nos calumniem, que nos maltrat~m, 
!pIe nos façam, eqtfim, o mais leve damno. LogQ, 
não devemos roubar, ealumniar, maltratar, ou dam
nifi~ar os nossos semelhantes. Num momento de in
gratidão, ós athenienses condemnaram Aristides ao 
ostracismo, ou desterro. Quando alguam era condem.
nado ao ostracismo, reuniam-se na praça publica os 
cidadãos, escreviam na casca de uma ôstra o nome 
da pessoa que queriam desterrar, e depois os jUizes 
:)O'ntavam o numero de votos, e faziam executar a 
sentença. Na occasião de ser condemnado A,ristides, 
~begou-se a eUe um camponez que não sabia escr.e
v~r, e pediu-lhe que escrevesse na ôstra o n(}me de 
Aris'ijdes. Este perguntou ~o camponez se Aristides 
lhe ~inha feito algum iIlal. «Nenhum, respondel,l o 
c.amponez, e nem siquer o conheço !.Das já estou.far
to de ouvir chama-lo j.~sto. » Aristides não deu pala:
wa,escreveu o -nome, entregou a ôstra, e foi con
demnado. Não ha injustrça.que não seja punid·a : Aris
tides foi de novo chamado 'ã patria, e os seus detrac
tores ficaram confundidos: Caim mat{)u seu irmão A
bel,e foi -por Deusamatdiço~do: :Achab r{)ubou a 
vinha de Naboth, mato!1 mllitos innocenteq, e ~orreu 
miseravelmente dilacerado pelos .cães. 'Di-z Salomão: 
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Aquelle que anda vendo como fafã bem, é ditoso em 
se levantar ao romper da manhãa: aquelle, porém, 
que anda buscando como fará mal, será d'elle oppri
mido.-Melbor é o pouco com justiça, do que mui
tos fructos com iniquidade.-:-Não se apartará o mal 
da casa d'aquelle. que dá males por bens. 

A BONDADE. A verdadeira bondade consiste na in
clinação que temos para amar os nossos semelhantes, 
desculpar os seus defeitos, e perdoar os seus erros. 
Estava um dia Pisistrato na meza, e um dos seus con
vidados, toldado pelo vinho, começou a injuria-lo. Os 
seus amigos aconselharam-nó para que punisse o in
solente, mas Pisistrato respondeu: ([ Se eu passasse 
na rua, e um cego me désse um empurrão, aconselha
rieis que o punisse? »-N'um dia de verão. o marê
chal Turenne estava, em trajes caseiros, a tomar fres
co n'urna janela. Um dos seus criados, vindo pela 
banda de traz, tomou o marechill por um dos cosi
nheirog, e deu-lhe com força uma palmada nas cos
tas. Turenne surprehendido voltou o rosto, e o cria
do cahiu de joelhos a seus pés, pedindo perdão pelo 
engapo, e jurando que pensava .ser Jorge ° cosinhei
roo ([ Ainda mesmo que fosse Jorge, disse Turenne 
tranqujUamente, não devieis bater com tanta fo~ça. » 
-Tito, imperador romano, foi de tanta bondade e libe
ralidade, que a ninguem negava cousa alguma, e sen
do reprehendido d'isso por seus amigos, respondeu: 
-Oue ninguem se devf"a ,"e tirar triste do seu impe
rador. Lembrando-se um dia na ceia, que nesse dia 
não tinha dado nada a ninguem, disse :-0 meus a
migos, hoje perdi o dia. 

A CD8AGE~[ é o valor brilhante que distingue par
ticularmente o militar. Dá-se o nome de coragem ao 
valor experimentado que não conbece o medo, que 
arrostra o perigo, e prefere a honra á vida. Na ba-
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talha d' Aboukir, a mais desastrosa para a marinha 
franceza, o almirante Brueys,e os seus officiaes de
fenderam gloriosamente a honra da bandeira france
za. No calor da batalha, Brueys ficou ferido, mas 
não quiz deixar o. tombadilho do navio, e disse:' Um 
almt'rante deve morrer dando ordens. Alguns ins
tantes depois uma bala o matou no seu posto de 
honra.-Na batalha de Clostercamp dada na Alema
nha, em i 760, Assás, coronel de um regimento fran
cez, achando-se, durante a noite, perto de um bos
que, sahiu do acampamento, afim de fazer uma ex
ploração. Apenas tinha dado alguns passos, foi sur
prehendido pelos inimigos, que, pondo-lhe as bayo
netas ao peito, ameaçaram de o matar, se proferis
se uma palavra. Assás não duvidou cumprir o seu 
dever, embora morresse, e gritou em alta voz: A
vançai, soldados, que o inirm'go' está comnosco. No 
mesmo instante foi traspassado pelas bayonetas, e 
cahiu morto; mas os seus soldados. ouvindo-lhe a 
voz, salvaram-se da embuscada, e vingaram a sua 
IDorte.-Na guerra selvagem, que nos tem feito o 
Paraguay, invadindo sem previa declaração a provin
cia de Matto Grosso, distinguiram-se com uma cora
gem heroica o soldado Raymundo Moreno, e o mu
sico Benedicto. A força destacada em Nioac marchou 
ao encontro dos paraguayos e pelejou no Desbarran
cado, Quando a nossa gente batida se retirava em 
debandada, visto ser um contra cem, o soldado Mo
reno, firme no seu posto, fazia fogo vivo ao inimigo. 
Ordenou-lhe o commandante que se retirasse, e elle 
respondeu: Meu commandanfe, quero dar mais um 
tiro; e deu o tiro, e matou um paraguayo. Receben
do segunda ordem para se retirar, deu a elIa igual 
resposta, disparou novo tiro, e matou outro para
guayo. Nova ordem o chamou á retirada, e respon-
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deu· ainda:: Sómais·'/Ji17i·tiro) ·meu;· cÔrM.nandante:; & 
disparando o· tetcéiro~ titD,· matõu:· mais·· outrb· plíi'á~ 
gta\yoõ Destelliodô respondeu ·sempre a: cada . ordem. 
q~: recebia, . aj · ate' reth!ar-se: são· e· salvo;· disparoii; 
ãez1 tirôs a: matou· de1ipar.aguayos· !~Benedicto~· nài. 
t~fãl·: dó Tá{}.uar-al, tendo apéiias: tF'é.ze annós: de idá;. 
d.e~ naviaasseBtadopraca:n~ musica; e:assistiu aore
fe'l:iao- cdriibate;·vendo-sé aflna1-en:volVide pelos. parai! 
güayos;· qúe lhe gi'ita:vam: E'rI:tregrirtecOme prisi(j-J 
n~{r.or· Benedü;to,. aéhando:se· só;- sem arma alguma; 
e::diá~le: de: centenares de iniIii·igos fero ses ·.e ,impla.
caveis, respondeu: com admil'ávéV ceragem:· Nilo ma 
enti"ego. Os:paraguayos por ve'Zês repetiram aquel' 
lá: ói'de(Íl,~ aaco mparib ada ;_d~: bOfi'h'êis' améa~as, e o 
j0'venl seifeàicto SemJlFe lhes 'respondia : Não· 'I1'fe' 811-
tregó~ Desesperados· os pilr'agua-yos com um tãl he
rbismo, em· uma" alma tão tenra, d4sseramAhe pela 
última· veZ: com', as espadas em punho: EntrefJa~téi 
sentle· '11Wt'r-e8 •. Beliédiattl, ao ver as· espadas: ergui~ 
dâs, teftd{i· a: imagerD da: patria gra vadil· no coração, 
a' qilerende ailtes· morrer que render-se, cruzou as: 
mãós sobre· a cabeça; e· com· firmeza; respondeuàili'.l 
dã·: NãO. me:: entrego. Mal prOferiu estás palavras, 
áésearregaram sonre ene· as- esp-ada~; qUe n~um·in8'" 
(áiife ée:rtaram-Ihe a cabeça; e decepar:am-lhe (j5' 

mãosl 
O PATRIOTISMO é uma vü1.ude·l'ara; porque nos obri

gá a preferir o bem-geral ao·particular;·Devemos ser· 
vir. a patria córri desmteresSe; e per elta: sacrificar os 
BOSSbg, commodos, a- nossa· fortuna; e~ até IIiesmDa 
Vida. N{1·.Br:azil· temoS tide belos exenlplosde patrio
mm\>: Fernandes Vieira,' o .weneedor des' Holandezes, 
qtieimou:os: seus carinaviô,es, pata não fkare'm nopo
der do· inimigo; .0 pret€)o Henriques- Dias, Ii'uma bata
Ifiá: oontr-a os Holandez'es;· perdeu· uni· braço e disse:, 
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( Ainda .m.e fica o oatro.paradefender a paw.:i;a e ,.0 
lei: 'IJ . Jo~é BQnifacio o, patriar:clJ.a Qa ;'nosssajndep.~ll
~eJlcia,foi '~DjstfO, :pepQ,tl:!d.o,tut.or de,S. :.M.:o.lw.~ 
,perador.D. pedro:ll,:.e vIve~e: 1ll0:JlI:eupobrissiOlQ. 
l· o patrio.t{S:QIDqu~m· engina. o . soldado a. cumptir .à 
.r~ca as ,o.rd~~sdos ,sep.s . superitlres, para 1:llU:dia,sa
~r n+andar: :quem .ensina· o IPagi$tJ.:ado aJa~er, jus
,tiça, porq:ue : «nã.o dispoeI)l' -do que ,é..se.u, ,'IJ. e a ~não 
levar-se por empenhos, nem~urvara.cabeçaaospo· 
~rosos: quem ensina opt:Q(e$$or:prj~ario a:sgj~i;tar
.se a um tr~balho assíduo, a amar o :sacerdocioda 'ab
Degação,.a estimar os'meninos, como se foss:em::s~.Us 

o GALGO 

filhos, e a preparar para o hem e para o progresso 
asgerações futuras: quem ensina o!s:acerdote. a con
solar as suas ovelhas, a promover peta influencia mo
ral e religiosa a felicidade do povo,apropagaro~ 
conhecimentos 'uteis, e a não se envolver em politi
ca, para ser estimado, . e não manchar o caracter de 
paz e lmmildade, qlle representa na- terra: quem en
sina a todos, emflfi, a serem honrados nocUJ;npri
mento dos seus deveres.-Aristides e:Themistocl~s, 
dous homens celebres da Grecia, er{!.lll inimigos, e 
andavam s~mpre em opposição nos':negocios da repu
blica. Sendo ambos nomeados para uma embaixada 
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importante, o amor da patria os congraçou. Quando 
saíram das portas de Athenas, Themistocles disse a 
Aristides: «Deixemos ficar aqui a nossa inimisade, e, 
quando voltarmos, a tomaremos de novo. li -O grano 
dePhocion, atheniense, um'dos mais justos governa
dores na paz, e dos mais animosos capitães na guer~ 
ra, que houve entre os gregos, depois de ter feito 
muitos beneficios ã patria, e de ser quarenta e cinco 
'vezes magistrado, foi por inveja accusado, e condem" 
nado á morte por s~us concidadãos. Antes de mar
-rer, perguntaram-lhe se queria ver seu filho :« Man
dai-o vir, disse elIe. l) Trouxeram o mancebo ã sua 
presença, e Phocion disse-lhe: « Recommendo-vos, 
meu querido filho, que deveis servir a patria com o 
mesmo zelo, e fidelidade com que a servi, e princi
palmente deyeis esquecer que uma injusta morte foi 
o premio dos meus serviços. Il 

A CARIDADE é ° amor do proximo posto em pra
trica. Os homens são irrilãose devemos ama-los co
mo a nós mesmos. Não ha neste mUrido senão acci
dentes de fortuna, e o branco não é melhor do que 
o preto, nem o rico melhor que o pobre, porque to
dos são filhos de Adão. Não nos devemos pois enso
berbecer com a fortuna, porque a fortuna ê mudavel, 
e por isso é que o evangelista S. João dizia e repetia 
sempre: «Amai-vos uns aos outros. li Jesus Christo 
particularmente nos recommenda a caridade, e pro
mette o reino do céu àquelle, que, em seu nome, be
neficiar o proximo necessitado, ainda mesmo que seja 
com um copo d'agua. Toma-se a caridade no sentido 
de se fazer todo o bem passiveI: sepultar os mortos, 
visitar os encarcerados, consolar os enfermos, remir 
os cativos, . dar pão a quem tem fome, e amparar a 
viuva, o orfão e -o infeliz. Mas, a caridade não deve 
ser feita, senão a quem realmente precisa. De outro 
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modo ê um mal, e por tanto não devemos dar esmola 
ao homem que pode trabalhar, porque neste caso a 
esmola converte-se em alimento de ociosidade, e alem 
disso é uma grande injustiça, porque dá-se pão ao 
preguiçoso, e tira-se ao necessitado. A esmola não 
deve ser dada por ostentação, porque Jesus Christo 
condemna a vaidade, e recoll1menda que a mão es
querda ignore a esmola que dà a direita. Deve ser 
bem guardado este preceito, porque a ostentação hu
milha a pessoa, que recebe a esmola. Aos olhos de 
Deus a esmola do pobre é tão bem recebida, como a 
do rico. Jesus Christo reparou na pequenina esmola 
de dous reis que deu a pobre viuva, e disse: «A
gaeHa pobre mulher deu mais que os ricos, porque 
deu da sua pobresa, e deu quanto tinha. D Nos seus 
proverbios diz Salomão: «Aquelle que despreza ao 
seu pl'Oximo, peca:. mas o que se compadece do po
bre, será bemaventul'ado.-AquelIe que despreza o 
pobre, insulta ao seu Ceeado)': e o que se alegra com 
a ruina d'outrem não fic,mí impunido.-Aquelle que 
tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, esse mes
mo tambem clamarà, e não será ouvido.-O que se 
compadece do pobre, dá o seu dinheiro a juro ao Se
nhor: e este lhe tornará com onzena o que lhe tiver 
emprestado. » 

A FIDELIDADE supoem sempre uma especie de de
pendencia, e nos obriga por isso a cumprir a nossa 
palavra, e a sermos fiel aos nOSSDS amigos, á nossa 
patria, e aos nossos superiores. O archiduque d'Aus
tria tendo entrado em Madrid em i 710, mandou di
zer ao marquez de Mansera, velho de quasi cem an
nos de idade, presidente do conselho de Castela, que 
lhe viesse beijar a mão: «Não tenho senão uma fé, 
respondeu o homado ancião, e só tenho um rei, que 
é Filipe V, a quem prestei juramento de fidelidade. 
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TeOOo o arehidtique d' Austri~ em conta de um gran. 
i:1é principe, mas não o recoribeço por meu soberano. 
'lanho "ivi~6 quasi cem itiloos, ,e ilünCa violei os roem 
deveres, Tenho de viVer pOÜCl)S dias, e não qúero 
deslionraI'-me por' tão pouco; :i' , 

A GENElIOSIDADE é um nobre impulso dõ coração 
qúe, em fàvor dos outros, faz esquecer 6s nossos iii· 
teresses. A generosidade t6ma àlgúmas :vezes o Cá· 
fácter da clemencia. como quando Cezar, o homem 
o IÍlais generoso da antiguidade, esforçava-se, meslIlo 
ã easta dos seus interesses, em fazer bem àquelles 
que lhe faziam mal. Um homeIo rico, e Cheio de 
anilos, tomou a deliberação de distribuir pelos seus 
filhos a sua fortuna, fmcto dos seus trabalhos. « Re
sêrvo ainda Um dIamante de grande valor, disse D 
velho, que serà para aquelle dentre vós que mais se 
distinguir por qualquer acção nobre e generosa. I 

Para alcançal' o premio, os filhos separaram-se; po
rem; no furi de trez mezes tinham voltado. O mais 
vélho dos filhos, dirigindo-se ao pai, falou assim: 
«,Nidnitibà viagem, um estrangeiro, sem qúe eu pas
sasse recibo, confidu-rne um deposito, o qual entre
guei fieJ.ri:iehte; logo que me foi pedido. Esta acçao, 
üieu pai; não é digna de elogio ?-Fizeste, meu fi· 
lho,o teu dever, replicou o pai. Se procedesses d-e 
'Outro modo serias 11m ladrãO, porque a probidade 
'éüm,daver. A tua acção é boa mais não é gene· 
tesa,.» O segundo filho disse: «Durante a minha 
viageip., passei urn4ia por um lago, aonde um 
menino .acabava de caIr. Corri logo em seu soccor· 
1'0, tirei-q. da . agua, e salvei'-lhe a vida, arriscando a 
minha.';"':Na qualidade de homem, replicou o velho, 
nzeste o que pós todos somos obrigados a fazer pelos 
nossos semelhantes. Í> O mais moço dos filhos disse 
por sua ,'az: II Um dia encontrei o meu inimigo dor-
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~indo profun~amente ã beira de um precipício, e por 
tan~o a sua, vida . esta~a em inin?as, mãos. Não o qilÍz 
matar, 'e', pelo contrarIO, acordeI-O brandamente, e as
Siin o livrei do pêdgo.~Ú meu filho, od.iamante per
ience-te, exclamou o velho enternecido. Que 'gran
deza d'alma não ha em fazer-se bem ao seu inimigo, 
em pagar-se o mál. pelo bem I J) 

A cIv.iLIDADE é uina virtude que nos ensina a tra
tar a todos. com respeito e brandura. Os homens são 
iguaes, e d.evém~se tratar com mutua deferencia. Nirl
guem, ,seja qual fôr a sua posição, tem ~ direito de 
maltratar. o ,s~u semelhante, e quem faltar aos deve
res dá civilidade sujeita-se a perder a estima e o res
peito, porque é certo o adagio:, « quem diz o que 
qu~r, ouve o que não quer. l) Temos a obrigação d.e 
tratar bem a todos, porque a ineivilidade é manifésto 
signal de má educação, ou de sentimentós grosseiros. 
Qllanto mais elevada for a nossa posição, mais urb~
nidaçle e attenção elevemos mostrar, porque neste cá-
80 a incivilidade não só humilha, como tambem offeIi
de. O cavaleiro Goels, governacior da Virgínia; con
versando um dia na rua com um fidalgo seú amigo, 
tirou o chapéu a um preto, que ihe tinha coriéjado. 
« O que vejo diz o fidalgo admirado. V. Ex.a. abai
xa-se a cortejar um negro l-Sem duvida, respon
deu o cavaleiro Goels, porque não quero que se di
ga que um negro é mais bem educado 'que o goyeJ;'
na~ór da Virgínia. » A civilidade nos ensina a súifrer 
as fraquezas do proximo, e nos poupa muitos desgos
tos. Uma senhora, que não passava por muito bem 
casada, perguntou a uma sua amiga a razão porque 
vivia tão bem com seu marido. ex Fazendo tudo o que 
agrada a meu marido, respondeu a amiga, e soffren
do com paciencia o que me não agrada a mim. » Nas 
conversações e nas discussões, a civilidade atalha sem-
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pre as disputas, as rixas, e as inimisades. É por,isso 
"que Salomão disse rios seus proverbias: A re$pd~ta 
branda quebra a ira: a palavra dura suscitá o, fur"pr. 
-,-0 homem iracundo provoca a rixas: o queép'~. 
ciente, aplaca as que se tem já excitado.-As pala· 
vras compostas são um favo de mel.. . " ". 

O PEROÃO é a rerillssão completa de uma falta, que 
temos o direito de punir como superior, ou de uma 
offensa que nos foi feita. Perdoa-se quando S~· ~S' 
quece a falta, ou a offensa, como senão existisse mais 
vestigio na memOl~ia. Deus perdoa ao pecadO!' ar· 
rependido: o pai perdoa ao filho: o senhor perdoa ao 
escravo, e o amo perdoa ao servo. O perdão é um 
acto de clemencia, ou de generosidade, e é a ll13ÍE 
nobre vingança do homem. O imperador Theodosio 
perdoava os criminosos, qu~ tinham a felieidade de 
fazer-lhe chegar a petição de graça. Puleheria, sua 
irman, Julgou prudente lembrar-lhe os perigos de 
uma clemencia tão excessiva: «Ah I minha irman, 
respondeu o imperador, podemos facilmente matar 
um homem; mas só a Deus pel'tence restituir-lhe a 
vida. I) Alguns cortezãos de Filipe o Belo, rei de 
França, aconselhavam-no para \'ingar-se de um pre· 
lado, quo o tinha offendido: II Bem sei, disse o rei, 
que posso'faze-Io; porem é mais nol)re poder vin· 
gar-me, e não vingar-me.» " " 

A PACIENCIA é uma virtude que faz supportar ii ado 
versidade, a injuria, e a dor sem murmurio .e com 
moderação. Esta vIrtude é muito necessaria para a 
vida, e nos auxilia a tolerai' com indulgencia os er· 
ros e os defeitos dos outros. Adquire-se a pacienciá, 
exercitando-nos sempre em diminuir a impressão que 
nos pode causar a imperfeição dos outros. Uma das 
primeiras qualidade.s de Soe rates era uma tranquili· 
da.de de espirito que nenhum aecidente, ou desastre, 
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ou injuria, ou máu tratamento podia alterar. Dizem 
que este philosopho tinha no principio o genio arre
batado e 1Dlpetuoso, mas que as suas reflexões e o 
eiiÍurçl) que iez para lSe couteI', e corrigir, o fizeram 
moderado e paciente. Pediu aos seus amigos que o 
advertissem quando estivesse prestes a encolerisar-se, 
8 ao menor signal mudava de voz, ou calava-se. En~ 
colerisando-se um dia contra um escravo, disse: o: Eu 
te castigaria, se não estivesse encolerisado.» Na sua 
propria casa teve ampla carreira para exercitar a sua 
paciencia, que foi posta continuadamente em prova 
por sua esposa Xantipe, mulher de genio excentrico, 
e arrebatado. Um dia querendo injuriaI-o de um 
modo sensivel, Xantipe arrancou-lhe o manto dô'S 
hombros, no meio da rua, e o lançou na lama. Os 
amigos de Socrates aconselharam-no para que se vin
gasSe immediatamente, e lhe desse uma lição que a 
escarmentasse para sempre: II: Um marido brigando 
com a mulher, disse Socrates, seria para vós um ex
pectaculo divertido, e, eu não estou disposto a repre
sentar esta comedia á minha custa.» Noutra occa
sião, depois de ter supportado por muito tempo, sem 
dar palavra, as injurias e a colera de Xantipe, sahiu 
de casa, para deixar o campo á sua inexoravel espo
sa, e foi sentar-se no limiar da porta. Xantipe de
sesperada pela paciencia do marido, sobe ao quarto, 
vai á janela, e atira na cabeça calva de Socrates uma 
bacia de agua suja. As pessoas que passavam na rua 
e que viram esta scena, riram-se a valer. Socrates 
riu tambem, e disse tranquilamente: «Eu já espe
rava isto, porque depois da trovoada vem a chuva. » 

l:V ANGl:LHO Dl: LA VRADORl:S. 

Claudio Bujaolt, por alcunha mestre l'hiago, la-
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~rJldQr fraoc~~, .J~e$.idepte.eIJl:Ç:4a1PJ:q,Jºi MçJI~e~ f),e 
.lat'g.a ;~Ãperj.encia e:.bOID' ju~o~ :~utor :<Ãe .m~itos es
(lritos,de-,Pfati~aJ;t]f.al, ecoQhecjçlo' eJIl tQl;la;a:E.gr,o
v.a. :As. lSu,as sentenças sãop-ara os la.vrap.qres Qq~o 
os,aforisroo.s;de Hipoçrates pal:a .osrnedicos, e.o,s.:4,e 
Er-.auk.lún.,p.ara .. os Ploralis.tas. Nas diversas obJ,"'~s,~~ 
B.ujalllt·nPparec.em aS seguintes maxi~s, .que. @J1Í
tô.;. se :re<»1D)ll8nqam: pela· forca. de persuação, que:,as 
v,lv.j6ca: 

.,;Ca(}a ,cayªlo .ha misterdeWll:IDoçO ç~PJZ, .CQJl).O 
tada :t~rra. de UJJlPOID cultivador. -Quemqespr.eJ{a 
.a::sua·:faze.nda.perde· um terço da rep,da; e a.:Pl~t;I.~e 
hade ,perder:se ,a .qu,i,zer vender.~Seés .. all).jgo; ~ 
teus :tilbQs" :tr:.ata :,da tua propriedªdEk~A:boa·ç1~a 
:de casa é JwUhesou,ro.-NpUler _.a:ct~va e C'lli4adpsa 
tOi'na.a' .. casa'abund.os.a.~A feiras, e mercados não Y~S 
senão para os :teUSJ1.egocjos ,e ,arranjos: não tePl!lS 
que .por (t.u ,não. :appareceres,:faltern Já mandl~iõ.~s, 
-c.omedores, .ebeb:a:dQs . ..-,..;-O que-prinieiro se poupou 
,é, o ,que primeiro .se:ganhou. '.De ganhar nem .;;ell,1pre 
.se .tem ;c~rte~a; .lll&s.:do que:se pOJlpa, tem-se.-:tfão 
percas nada'doque podeprest.ar para .. p.g.~nte, Para 
OSJl.oin:iaes QU p.araa Jerra . ...:....Umpuonado. de palha 
rlà.dQus. pun.hados, de estrume: .aous punhados 11e 
estrurnedão um.puI,luad.o :de,gr)io.'7""J>Õe çaçla cOl1$a 
~o .seu lugar, e ,trata com. amor .asJerramep,~<1s ;80.1 
e ,chuva 'estragam . tudo,' e depois. é nec~:~~ario .mais 
p.au,·rnaisierro, ·mais trabalho, e mais dinheiró.-:A
costuma teus "filhos á guarçlar e a .apann.ar.-Cl;lra 
c.om .. clillge.ncia: do ,quetive.res, coIbido.· M!,litas ve]:es 
se perde mais: l1'um di~ por ,negligencia- do. que.~ 
ganhou a trabalhar n'uma. s_emana.-Teus filhos que 
assentem por escripto ó-proMeto de tuas colheitas, as 
tuas compras, 'astmisvendái e-as iuasdespezas.-La
.:vra,bem c.om o arado e estr.uma,m.eJbor:. p.ãop.ou-
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pes a tua t.err..a e serás lavrador .-.Tl'ata com .dó a 
tua ter.ra, como aos animaes do teu carro.: n.ão lhe 
g.mtes . C3.-r.ga com que nao possa. -Q!lemsua terra'es
falfa, sua·bolsaestafa.-Não ha boa lavoura, sembom 
~~dó",e -relgá larga .para cortar as raizes.-Fazemúi
~p:·;por te,descartaf~s das más hervas gu.e, ~egundo .. a 
IIÚJlha bQtaaica, são da familia dos mátis lâv:radores. 
;:cQueres ter colheita? Faze prados ,para, pastio.~Os 
pra.dQssão pa~a a lavoura o que o,ijlantLmento apará 
a·g:eJ.ilte.~Se,a terra a,nda esgotada.o ·pr.ado a .fo,rta
lece: se c;mcada, ,descanca-a: sé comida démás,hér
rãs, aliq:lrlil·a.--~~oha ~erra em. que se J;lãO .. POS.Sà 
fª~er: prado :~e, al~~rna cas.ta. -:-,Ospradós si:I$,e~t$:i 
~dos: , os: gapos -aão estrume: ci ~strome, dá p,ão,.~ 
!)s,prados,9s gados e,os estrumes trazemo grão. 
íI:ºd,~s. estas cou~as andam presas umas ás outras: 
.quem faltar:a~alguma ,despeça-se clà colJleita.--,.Qu,eIn 
[az,pons prad0s da(:metade da terra, que pOQJª- Iavrâr. 
,é, lavrador de lei : ainda não é mau lavrador se faz 
Qàsto'só, do terço.-Não has de semear senão o que 
p,QQes e~tru,lP-ar.;Faze pI'ados e,criagados, ,até que 
tenhas adubo para todos os teus trigos:~Não semeie!) 
ã medida da terra, mas sim á medida do esterco.
Semear sem estrumar não é semear: é deitar semen
tes a perder, é pôr a casa a ~rder,-cUma cabeça de 
gado grande estruma 200 braças quadradas: outro 
tanto fazem dez carneil'os.-A espiga perfeita faz a 
boa colheita.~De'tudo hasde.cultivar,-para que tudo 
;não venha a faltar.-Se ,falta o pão ao lavrador, a 
batata é. o. seu fiadol': e se o celeiro lhe trasborda 
'com a batata o seu gado engm'da.-Cria gados ded,if
ferentes especies, se um . se não vende, oritro te. dá 
dinheirD.-Qucm trata o seu' gado, trata o seu mçn·· 
,gado.-Engorda o teu gado antes de o vendtll'. A gor
.dura é capa dosdefeitos.'-Depressa se faz ,estrume, 
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dinheiro, e trigo. Se és trabalhador e fores poupa
do, mais tarde ou mais cedo serás abastado. » 

A tão belos conselhos accrescentaremos somente 
os seguintes: Lê e estuda os· IhTos de agricultura, 
e experimenta os novos instrumentos, maquinas, e 
processos.-A experiencia dos novos processos nem 
sempre vinga na primeira, segunda, ou terceira ten
tativa: experimenta sempre com cautela, e nunca 
desanimes.---A inexperiencia e o erro são os tributos 
que sempre se pagam nas primeiras tentativas: por 
tanto nunca desabones qualquer experiencia, e fala 
só depois do seu resultado.-Dai a vossos filhos, se 
poderdes, uma boa instrucção agricola theorica e pra
tica, mandando-os estudar em Grignon, na França; 
em Hohénheim. na Alemanha, ou em qualquer outra 
escola acreditada. Deste modo terão elIes um titulo 
academico, e augmentarão o patrimonio que lhes dei
xardes.-Só o saber e o trabalho nos dão honra e 
proveito.-Aos nossos olhos uma carta em agricultu
ra é um titulo de tanto apreço, como a carta de um 
bacharel formado em direito, ou em qualquer outra 
sciencia. 

QUADRVPEDES un:xs. 
xx 

o cão é o mais inteligente de todos os quadru
pedes, e, segundo se exprime o illustre Cuvier,e a 
conquista mais util, e mais complet~que o homem 
tem feito sobre a natureza selvagem. 

O celebre escritor Buffon, o pintor da natureza. 
descreve por este modo as qualidades do cão: «Mais 
docil que o homem, e mais humilde que outro qual
quer animal, o cão aprende em pouco tempo, amol-
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da-se ás maneiras e habitas de quem o governa, e 
mostra-se orgulhoso no palacio do fidalgo, e rustico 
na choupana do camponez. Quando lhe entregam, 
durante a noute, a guarda de uma casa, torna-se mais 
altivo, e algumas vezes feroz: vigia, ronda, e se pres~ 
sente pessoa estranha, e inimiga, avança, oppoem~se, 
ladra, e pelos seus esforços, e latidos furiosos, dá o 
alarma e combate. » 

O cão arrisca a vida para defender o seu dono, e 
as armas, ou o numero dos inimigos, não o intimi~ 
dam, e peleja até que morra, ou sáia victorioso. Com 
tudo, este animal tão corajoso tolera a ingratidão, e 
os máus tratamentos do dono, a quem présta servi~ 

o PORCO. 

ços quotidianos, e sofIre com uma tal resignação e 
paciencia, que chega a lamber as mãos do dono, e 
arrasta-se-Ihe aos pés, como para abrandar a sua co
lera. Em algumas palavras de concisão admiraveI, '0 
sabio Linneu menciona quasi todos os bons ser,~ços 
do cão. «Este animal, diz elle, é o mais fiel de to
dos os animaes domesticos: affaga ° dono e sente-se 
dos castigos: marcha adiante do homem e ensina-lhe 
o caminho: docil, procura as cousas perdidas, vigia 
durante a noite, dá signal dos ladrões, guarda as 
mercadorias, os rebanhos, os rangiferos, os bois, os 
carneiros, e defende-os contra os ataques do leão e de 
outros animaes ferozes: na caça, fareja, corre, apa-
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nha, e traz intacto o animal ferido, ou morto peIO~. 
çador. Em França, "irá. o especta, e assa á carne: 
ná Siberia; pucha o tr~nd; e faz longas viagens: na 
ineza,quahdo está o .d,oriCl; peçie (le comer ;quàD.cto 
fúrtil alguma cousa; e 'é descoberto; caminha cabiS· 
baixo, m'ettendo o rabo entre as pernas, e rosna quan· 
do come. :ó 

Nos cães domesticos ha uma grande multidão de 
raças e variedades; e aqui apresentamos as princi. 
paes~ O rr,tastirh. ou cão de fila, torna·se no~avel pela 
suá grande altura.corpolencia, coragem, força, ró· 
bustez, a1fei~ão ao dono, e serve para vigiar as casaS, 
ôu as manadas de bois, que por elIe são defendidds 
contra os animaes ferozes~ O galgo serve somente 
para a caça, e é alegre, esbelto; agil, e esperto. As 
pernas são mui compridas e finas, tem o focinho 
grande ,e afilado, ,Q pêlo rente, malhado e pardacen
to, ena Europl!. alcança ~~ lebres, que são notaveis 
pela excessiva ligeireza e agilidade na corrida. Ora· 
feiro, ou cão de pastor, não ê elegante na fórma, e 
tem o pêlo cqmprido e arripiado. Attento á voz do 
pastor, comprellende o menor gesto, a menor pala
\Ta. e não consente que os carneiros façam algum 
estrago; 'e approximem-se dos campos cultivados. 
Anda etn volta do rebanho, ajunta as ovelhas que se 
desgarram, espreita o menor movimento dos animaes, 
nenhuma cousa lhe escapa, e quando conhece que tn
do está em orelem, então fica tranquilo, deita-se, e 
descança. Finalmente, o ciZo da Terr~ Nova, que, é 
um belo. animal, fiel, e inteligente. GO,sta muito da 
agua, e tal é li sua força, que, em occa'sião de nau
fragio, pode segurar um homem pelo pescoço, ou pé
laroupá, e, resistindo ás ondas, e ã fadiga; salvar-llie 
a 'vida. ., 

O major Monteiro, na sua viagem ao MuataCazen'l-
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be; na Africa Austral, diz que os pretos das nações 
Tilmbuca, e Cheva, éOmem e gostam muito da carne 
dós cães castrados, e banqueteam-se com eUa todos 
ós dias; como a mais delicada. «Provei esta carne 
assàda, diz o major Monteiro, e não deixa de ser sa
borosa, e não tenho escrupulo de com~la, ainda mes
mo em concurrencia com outras iguarias.» Os Chi
De2ies tambem são muito apaixonados pela carne de 
ção; e nos seus aço~gues vende·s~ em tanta quanti
dadé j como entre nos a de vaca. E verdade que es
te povo hão passa por ter o paladar escrupuloso, vis
lo que do mesmo modo come com delicia a carne do 
rato; os ninhos viscosos de uma andorinha, chamada 
salagana, e uma espede de bicho mole e esbranqui
çado, que vive debaixo da terra, e outras iguarias de 
igual natureza. 

O pc;>rco. De todos os animaes,o porco pa
rece ser o mais grosseiro. Todos os seus gostos são 
imInundos, e toclas as suas sensações reduzem-se a 
uma luxuria desenfreada, e a uma goloteneria brutal, 
iítIe /) faz devorar indistinctamente a comida, que se 
lhe apresenta, e mesmo os proprios filhos no momento 
de nascerem. A sua voracidade dependeapparente
mente da necessidade continua que tem de encher a 
grande capacidade do estomag'o, e a aspereza de suas 
cerd'as, a dureza da pele, e a espessura ·do toucinho 
o iotntlm ponco sensivel. 

De· todos os animaes domesticos, o ponco é o mais 
fecundo e o mais espalhado. Este animal devora os 
restós de materias aIiimaes e vegetaes, que, se não 
fosse eBe, ficariam perdidos, e em troca nos dá a car
~e -que, em muitos paizes, éo alimento principal ~os 
trabalhadores do campo, como acontece na HungrIa, 
na provinda de Minas Geraes, e nas fazendas do sul 
'<los Estados-Unidos, aonde os escravos a comem tres, 
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e quatro vezes por semana; A banha e o toucinhq·do 
porco servem para tempero dos legurnese outros 
guizados: as entranhas e o sangue são empregados 
na fabricação das salchichas, e com a carne faze me se 
presuntos, linguiças, paios, salchichões, salames, e 
muitos outros objectos. apreciados na meza dos ricos, 
assim como na dos pobres. 

Dantes os la\Tadores da Europa criavam os porcos 
de raça grande, que levav~m pAlo InI;\DO<:: tr'P~ (1!l!lOS 
a engordar, e consumiam em pura perda grande 
quantidade de comida. Hoje em dia é preferida a raça 
pequena ingleza dos porcos de Bel'kshire, ou new
leicesters, por ser geralmente reconhecida a suasu
perioridade. O distincto agronomo francez Mr. lamet 
diz a este respeito o seguinte: II Dous porcos bem es
colhidos da excelente e grande raça craoneza foram 
postos na engorda ao mesmo tempo que tres porcos 
da pequena raça new-leicesters. O pezo total dos 
porcos de Craon era de HO libras, e dos new-Ieices~ 
ters era de 270. Desde 27 de novembro de 1.856 ate 
31 de janeiro de 1857, isto é, no espaço de 65 dia,s, 
os porcos de Craon. fizeram de despeza em comida 
1~7 francos e 50 centecimos, e os porcos new-IeiceS~ 
ters 8~ francos. Os porcos de Craon augmentarmp. 
em pezo 196, libras, e os porcos new-leicesters 392. 
Comparando-se o preço da venda dos animaes com o 
preço da comida consumida, houve da par te dos por
cos de Craon um lJrejuizo de 6õ f., e da parte dos 
porcos new-leicesters um lucro de 87 francos, » 

O caxn.elo é o animal mais proprio para andar 
nos areaes ardentes e .movediços da Arabia e da Asia 
central, e por isso os Arabes, no seu estylo metafo
rico, lhe dão o nome de naV1'o do deserto. O came
lo é um dos mais uteis animaes do mundo, e reune 
em si a força do boi, a docilidade e agilidade doca-
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valo, e a sobrieclade do burro. A carne do camelo, 
'quando é novo, é tão saborosa, como a da vitela: o 
pêlo comprido, e macio, como a lan do carneiro, 
serve para a fabricação dos vestidos, e o leite da fe
meá é bom e mais abundante que o da vaca. Os Ara
bes servem-se da bosta do camelo, secada ao sol, em 
vez de lenha para preparar as comidas, e alem disso 
extrahem da mesma bosta o sal ammoniaco. 

Estas vantagens nada são comparadas com ~s que 
póde o camelo prestar como animal de carga. E pro
verbial a' sua sobriedade, e comendo algumas tama
ras, e um punhado de hervas, ou grãos de milho, faz 
viagens de oito a dez lego as, carregando o pezo de 
trinta arrobas. Se o dono está apressado, póde fazer 
jornadas de 28 a 4,0 legoas, sem parar. O camelo 
passa seis e oito dias sem beber, o que é devido á 
organisação peculiar do seu estomago. De uma só vez 
bebe uma quantidade de agua, correspondente á que 
devia beber nesse espaço de tempo, e, feita a provi
são, a agua conserva-se pura no estomago, e de con
tinuo apaga-lhe a sede, o que é de immensa vantagem 
nas viagens de desertos aI'idos, aonde raríssimas ve
zes encontra-se uma fonte. A docilidade do camelo 
não é menos admiravel, porque ao menor aceno, ou 
á voz do dono, promptamente obedece, curva-se, e 
ajoelha-se para receber a carga, ou ser descarregado. 

Se não fôra o camelo, os habitantes do deserto, 
não podendo atravessar os immenos desertos de 
areia, morreriam abandonados a si mesmos. Além do 
camelo, que se distingue por duas corcovas, ha o 
dromedario, que, em vez de duas, tem uma só, e que 
tambem serve para transportar as mercadorias dos 
arabes. 

O lharna. Este animal ê natUl'al das regiões 
montanhosas do Peru, Chile, e outros paizes da Ame-
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Fica-do Sol,-e ~rtenceá.{;lasse dos ruminantes, CQJl.\fl 
.Q ooi, 'O carneiro,.-o cavalo, ·e·ofeado,os.qua.es".(ie.. 
pois ·de mastigarem e engolirem a: comida,torn~;a 
.traze,.la· á 'bQca, . para de novo a remoerem. Tem·:4,e 
.altura' ordinariamente quatro pés e meio, e'o COfllr 
pr-imento.do pescoço até a cauda é quasi dese.is:pSs; 
.as ventas formam apenas uma fenda, que abreeJe.
cha: os beiços :são gt'ossos, pendente o in ferjo r 001 
,poueo para baix.o: as~ orelhast-erão quatFo·po~gadas, 
.são ponteagudas, e movem-se· com .incrÍ\'61 f~Pij,.e.Z; 
.a -oôr épardetlta: o pescoç,o, eomprido;,e-.cober:t0r4.e 
lan, ,e"~s pés apresentam duas unhas; de ,pol~g-ada.,e 
meia ,de comprimento, negras·e lisas, '3.rred@ndaila.s 
por"c~a, e chatas por;baixo. . 

Qs·.antig9s . habitantes do Peru tinham ·domes,táQ3." 
do -oJhama, e serviam-se delle como 'anima-l ~de ear~ 
ga,mas ·hoje tal serviço é feito por cavalos e-.mwa~, 
exceptD-BOS .·atalLlos estreitos e ingremes . d.as-·mo$~ 
nh~, visto que DOS pés do lhama ha uma segur,;mça 
e·firmeza tão·.admirMleis, ·como nos da cabra. O lha
ma ajoelha~se :par.aque,o carreguem, as&imcomo~'o 
,camelo,' porém é menosdocil,e, -se canga no traba. 
lho,-rlão 'ha -forc~s-que o .obriguem ·a c0fitinuar. ,c) 
~Jilezoque pode .supportar ,nunca excede a carga ··de 
um jumento, ·ecom a carg;J. muitas vezes anda:quatro 
e 'cincodiassem parar,. e, de. Inotu propr-io;· {lesc~nça 
depois-vinte ·.a .'. trinta boras .. O lhama .soft're -:,a rSêde 
muito 'mais .tempo que o camelo: a carne, quando é 
novo, é deliciosa;' a pele forneceexeelente couro"e 
a lan, ,ou ·o:pêlo, serve para ·a fahricação Ele ri.eoses
toros. A mudança do clima não parece ,o·tfender ,o 
lhamavisivelmente, .poisque. do mesmo· modo :vive 
e propaga-se nos paizes frios, corno nos queates,.,e 
,eom facilidade· pode ser aclimatado DO -Brasil, pripci
_palmente nas prDvincias -do ·sul. 
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Além do lhama, pr--opriamente dito, ha Iíláis-duas: 
especies: o alpaca-e a vl~gonha.-O alpaca e. maiS' 
Itequene que o lhama, porém o pêro é mafs a1oo
({ante, mais espesso, mais fine, e mais comprido; co
b~ilid()-lIie o pescoç<>, e tode o corpo; ã:ex:-cepçãe' elái 
pinte inferior do ventre. A lan do alpaca é tão deli
eada; que a.ppr-oxima-se quasi à da cabra de- cache~ 
mira, e por tanto seria mui proveitosa tambem a a-c
climação deste precioso animal no Brazil. Em 4834 
a importação da lan de alpaca em Liverpool era de 
5,700 libras, e em 1861 approx.imava-se ao numero 
de 3,000,000 de libras I Em 1836 o preço da lan era 
d'e 8 dinhei'ros por libra, e nodecenniode 1851 aM 
flll~tll&va entre ·1 shelling e· 8: dinlleiros a3 sheHings 
e 9 dinheiros por libra! 

O go.vernD do Perú, querendo possuir o monopo
lie de tão importante riqueza, promulgou uma lei 
p'rohibindo a exportação do alpaca, e impond.o aos in
fraétores a rigorosa pena de 10 annes de galés nas 
ilhas Chinchas. O Sr. Carlos Ledger, abastado pro
prietario da Australia, homem, para qu.em o- querer 
e porte'!", depois de combater, e· vencer innumeras dif ... 
fículdades, no espaço de sete· annos, alcançou desem
barcar no mez de novembro de 1858, em Sidney, ca
pital da Australia, 276, alpacas, tendo sido USOO o 
numero dDs q1l8 tinha compradQ, morrendo ou extra
viando-se 1224. No anno de -1864 o Sr. Ledger já 
pOSSllia 368 alpa~as> tendo nascido f.Ot, e calcula-se 
que emãO minos a Australia possuirá 5,606.720 al
pacas. Não ha nisto exageração, porque em i'778 a 
Aüstralía nã'o tinha um só carneiro, e possuía um 
touro, tres vacas, um cavalo, tres eguas, e tres pol
fIros, e em t859, só a Nova Galles do Sul possuia 
200,7·i3 cavalos, 2;H0604 cabe(\as de g·ado vacum 
e, 7,ã81, 162ca:rneil'os e ovelhas !-Finalmente, a vi-
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gonha é a mais pequena das especies, muito pareci
da com as outras duas, porém, mais elegante, mais 
inteligente, e mais esperta. A ror é de vinho tint.o 
escuro no corpo, e amarela no pescoço, e branca na 
parte inferior do ventre. Menos sociavel que o Ihama, 
e o alpaca, a vigonba vive ainda no estado selvagem, 
e é perseguida pelos caçadores, que lhe fazem guerra 
encarniçada. 

SIMÃO:o::e NANTUA. 

Jã publicamos O bom homem Ricardo, extrahido 
das obras de Benjamim Franklin. Agora publicamos 
o melhor que ha n'um livro escrito por Mr. Jussieu, 
com o titulo de H istoria de Simão de Nantua, o qual 
teve o premio· extraordinario de Montyon, conferido 
pela Academia Frallceza, no valor de GOOO francos. 
Os extractos de tão valioso livro são os seguintes: 

1. Quereis viver em paz, conservar a vossa tran
quilidade, o vosso sorrmo, e vossos bens? Ha para 
isso duas çousas a fazer: primeiramente, evitar ques
tões com os individuos, e, em segundo lugar, evitar 
brigas com a sociedade. 

II. A primeira necessidade do homem é não sof
frer, e por tanto o seu primeiro dever é não fazer 
mal aos outros. Nflo faças ao~ outros o que não 
queres que te façam. Se dezejais gozar em socego 
a vossa honra, os vossos bens, e os direitos de vos
sas pessoas, respeitai os outros em suas pessoas, 
bens, e honra. Cão que morde é mordido, gato que 
furta é batido, e todo animal perverso de quatro, ou 
dois pés, mais cedo ou mais tarde é castigado. 

ill. Os máus tratamentos e as injurias só dão ra-
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zão a quem as recebe. O direito da força só preva
lece por um momento, porque existe um braço mais 
poderoso do que o do homem o mais forte, e é o 
da justiça. O lobo pode fugir com o carneiro ás cos:
tas, mas o caçador depressa mata o lobo. 

IV. Uma explicação pode prevenir uma contenda, 
em qüaütü lple as más paléti,Tas não servem vara na
da, e as pancadas não fazem mais bem aos nego cios 
do que á gente. Não é com um bordão que se reu
nem Csfr2:;rrlentos da !C!!c!! quebrada, c nc!'!l ccm 
os gritos se afinam as rabecas: é preciso concertar 
com muita cautela os primeiros, e ouvir os sons das 
segundas. Cedamos uma cousa pat'a conseguir outra 
e assim viveremos em boa harmonia. 

V. A unica força que tem sempre razão, é a da 
verdade. Quem ê sincero é forte, e quem dezeja en
ganar é fraco, porque a boa fé anclasempre de com
panhia com o direito, e a falsidade produz em t.ocla 
a parte as horrendas consequencias de sua natureza. 
Só o homem honrado e virtuoso pode ser franco, 
pois nada tem que occultar; mas quem intenta um 
màu designio, ou commette uma má acção, não pode 
passar sem mentir. 

VI. Convém que a nossa lealdade não deixe a 
porta aberta aos màus designios dos outros. Pode
mos fiar-nos nas caricias do cão, mas convem vigiar 
as do gato. Muito boa fé, e uma des~onfianca raso a
~el, eis a, maneira de ter sempre razão, e nunca ser 
logrado. 

VII. Na minha opinião o engano e a mentira são 
os vicias mais depreziveis, e ao mesmo tempo um 
dos maiores ultrajes que se l)ode fazer a0S outros 
bomens. Antes perdoaria a uma aguia que viesse ao 
meio dia, e á minha vista, levar os meus coelhos, do 
que á traidora doninha que se introduz ás escondidas, 
para os matar á noite. 
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VIII. Quem falta á sllapalavra ~ 1,lJP. -mi~ar~vel, 
um ente digno .de compaixão, porqueninguera nellá 
pode acreditar, Sã o homem debam é~SGFaVO 4a 
~ua palavra, porque sabe o que deve a si e aos oo~roSi; 
Em negocios politicos, -ou em neg.ocios particu14res, 
não se deve faltar á palavra, porque a p,a1avr!l dollo~ 
mem de bem é uma s6, e valio$a para todos os cas~. 
O homem politico mentiroso é tão miseravel ~mo{) 
homem. particular que não cumpre '8S suas promessas, 
e que adquire a triste reputação de caloteIro. 

IX. Quem não respeita a propriedade alheia, el~ 
poem-se ao castigo, á vingança, e á infamia. Não ~ 
verdade que não quereis que andem cubiçando a 
vossa cabana, o vosso curral, as vossas gOjras, ou é!. 
vossa tenda? Respeitai pois da vossa pár,te os pala
cios, as 'terras, ou as grandes fabricas dos ricos, pois 
se não tendes pala cios, fazendas, ou fabricas, -lambem 
ha quem não tenha cabana, tenda, ou curral. 

X. Devem-se respeitar os bens dos ·outros nas 
minimas .cousas. Uma espiga do campo :dQ V-GlSSO vi. 
sinho, uma frueta do seu pomar, um ca~ho da,~ 
parreira, nãs vos pertencem mais que to,da ~ colh~i
ta. Não se -trata de dizer: Que e úso? Pois se to. 
dos d-issess-ema mesma cousa, -a colheita seria feita 
sem o proprietario o saber . 

Xl. O trabalho e .a economia são os uuicos re
medios para curar a miseria, ,e que.JJ;l.é activo' e ~ti~
dados o não temlilQe receiar a· penuria. Te~d.e ,con
fiança em Deus, que vos 11a de ajudar, meus amigos: 
obedecei á lei, trabalhai com fervor, ,e yiveicompru
dente economia. Verdad.eiro pobre é sO.mente ~que.l
le que diz: .Nada do que possuo -é meu. ,Ql:lem o.ã9 
de.ve nada, anda com o rosto -levantado. vai·~ -to~;l 
parte, e olha para todos -sem -abaixar ps olhO$. Pru:;l 
isto não ,épr.eciso muito, porqueo.homem :q:tle ·dá 
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dez reis, do que .é sell,é ~ai~ .rico .do que aqueUe 
qUe tom~ dez' mil reis emprestados. ~~o basta saber 
eg,IDO se adquire, cumpre t~bero saber poupar, pois 
toda a despeza ê grande quando não é necessaria. 
CpstlJma~se dizer: 15&0 não e nada: ,eu posso fiue,. 
estg, despeza. Mas não é assim., porque b p.ouco re
p~tido torna-se muíto. Por mais pequeno que s.eja 
um buraco, se o ,vinho passa, iI pipa fica vasj~. 

XII. Não s.e deve q~erer tudo para si. Quem co
mçça'por abarcar:tudo, acaba· por.ver. que lhe levam, 
tudo. Quem' se a:fi1ig,e com a' prosperidade 'dos ou:' 
tros merece a sua propria ruína. o tempo ,que em-

o CAMELO. 

pregamos a contrariar as vantagens dos outros é 
perdido para os nossos interesses, e·a mortificação, 
que isso nos causa, deteriora a nossa saude. Não ha 
invejoso rico, sadio, e que viva muitos annos, pOr 
que a inveja e uma lima que usa, e g,asta, ao mes
mo tempo, o CD rpo e a alma. 

xm. Não ba nada mais reprehensivel do q,ue o 
homem que se expoem voluntariamente ,a perder a 
razão, e fazer-se igual aos brutos. Um bebado é des-
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presivel em quanto um louco é digno de compaixão, 
pois ainda que a embriaguez seja uma verdadeira lou
cura, comtudo é mais vergonhosa e digna de impu
tação, por ser voluntaria. 

XIV, Tenho notado que são perversos aquelles 
homens, que tratam os animaes com crueldade. Quem 
vê sem piedade sofi'rer um cão, Q;U um cavalo, 00:0 
está lónge de st3r insensível aos sofi'rimentos dos seus 
similhantes, e quem se costl,lma a fazer mal aos bru
tós, não tardará em o fazer aos homens. Ha pai7.es, 
onde a crueldade para com os animaes se considera 
como delicto, e é castigada pelas leis. Isto me pa~ 
rece muito prudente. Entre nós, porém, onde não 
ba esta legislação, eu quizera que ao menos a opi
nião publica se declarasse de um modo efficaz contra 
este genero de barbaridade, e que todo aquelle que, 
sem nel~essidade, maltratasse qualquer animal fosse 
apontado com desprezo, como se tivesse ferido ou 
maltratado qualquer' creatura que, pela' sua fraqueza, 
não pode, ou não 'sabe defender-se. 

XV. Parece que muita gente não sabe o que é 
uma demanda. Neste mundo não se administra ajus
tiça gratis. Custa caro ter justiça, e ainda mais caro 
em não a ter. Quem demanda tem de pagar ao pro
curador, ao escrivão, ao advogado, ao registro. e ao 
selo, e tudo se p~ga adiantado, ainda mesmo que o 
processo vá bem de vagar. Quando, em fim, se pro
ferir a primeira sentença, o vencido não se dá. por 
vencido, appela, embarga, recorre, e começ,a de .no
vo a perder tempo' e dinheiro. Diz' um proverbio 
que no fim de uma demanda um dos litigantes fica 
em fralda de camisa e o outro nú, isto e, um perde 
muito, e o outro tudo. Os Chinezes tambem dizem 
que n'uma demanda o vencedor ganha uma galinha 
e perde uma vaca. Isto é uma pura verdade, meus 
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amigos, e Deus nos livre do espírito de chicana, que 
é um verdadeiro poço sem fim, onde tudo entra e 
nada sAi. Se me dais credito, componde-vol1, e não 
demandeis, 'Porque uma mà compos,'ção e melhor 
que uma boa demanda. 

XVI. Todos os oflicíos são honrados, quando são 
exercidos· com probidade, e só é humilde e baixo o 
que é deshonesto e inutil. Nenhum omcio deshonra 
o homem, porém, ás vezes o homem deshonra o of
ficio. Quem quer subir mais acima do que pode, ar
risca-se a cabir mais abaixo do que estava. Adverti 
que' são cousas bem más o orgulho, a vaidade, e a 
ambição, porque nos obrigam a fazer desacertos, e 
nós castigam porque os fizemos. Um homem vadio 
e·ocioso é um ente inutil e pezado em quanto vive, 
e quando morre não faz mais do que aliviar o mundo 
de um pezo inuLil. Deus nos poz no mundo para tra
balhar, e sermos uteis uns aos outros. A sua provi
dencia vigia sobre todos. 

XVII. O mal não se remedeia com o esmoreci
mento. Quando o homem tem coragem, e quer lutar 
contra a ndversidade, é sempre mais forte do que 
ella. Quem sabe soITrer com resignação, esperar com 
paciencia, e trabalhar com firmesa, nunca succumbe 
ã desgraça. Deus disse: Trabalhet que eu te aju
darei . 
. XVll1. Entendeis que o aceio seja .cousa dispen

diosa? Por ventura custa dinheiro o ar que entra na 
vossa casa, ou a agua ,com que lavais o vosso corpo, 
e os vossos moveis? Não ha nada ,peor do que res:' 
pirar sempre um ar infecto. Se deixardes cubrir de 
sortidez e de bichos o vosso corpo, isso será um 
principio de corrupção, que pode produzir enfermida
des muito graves. Vêdecomo os anímaes mergulham
se na agua para limparem o corpo, e é o instincto 
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~e QS ensina -a . tomar esta precaução natural ce ue
cessaria. 

Xix. A ferrugem consomme, e fura por fim a 
cassarola que: ninguem esfrega; e a faltadec acéio é 
tambem uma especie de ferrugem: que pode 'estragar 
o corpo e alterar a saude~ O soldá:luia: to~os~ o rio 
cOrre _para. tod~s, e.pá~'a todos Circu~a igu~lmente'd 
ar. Nao ha pOIS mlsena que possa unpedlr.;.vos d~ 
l~var ó "OSSO corpoj'a vossa roupa; ';1. vossa' louça,. e 
linip'ar OS'V(i~so~,moveis, e arejar e varrê~ .a vos'sá 
casa. Se o'nãó fizerdes; asseguro-vos que as unmun· 
dice$ na vossa pele:hão de se coilYerter' em ulceraS; 
e bichada: a: falta' do aceio· ha de estragar' os vossos 
moveis, e produzir venenos nos vasos em: quepui&l 
des a comida: a humidade, e a falta do ar nas "ossitS 
habitaçÕes, vos exporá' a- muitas molestias. As Dili! 
nleres pertence particularmente ° aeeio de mna cas~. 
Os trastes em desordem e empoeirados: , a: s-ala, os 
quartos, e a varanda cheios'de cisco e' teias' de' Ma· 
nha; e os vidros, as panelas, e os pratos empQt'Ca
ll~ados são a cond'emnação eloquetlte' de uma d'Ona'd~ 
casa preguiçosa e immunda. 

XX. A honra é a maior de todas as riquezas, pois 
quem a conserva, depois d~ perd'ido tudó, poete' cori. 
solar-se. e mesmo restabeleCer-se, a, pelo conttáTi9, 
a perda da honra é irreparavel, e não ha no mundo 
riquesas que a possam recuperar. Atacar pois a 
honra de um homem, ê fazer-lhe maior damno dO que 
atacar os seus haveres. Assim, os maldizent'es' e os 
calumniadores são malvados mais temiVeis do qu~ 
os salteadores armados, e os ladrões nocturnos, e só 
se lhes podem comparar os que lhe dão ouvidos, e çs 
que repetem suas calumnias, porque pouco Í'uido fa
riam os sinos, se não houvesse ar para propagar os 
sons, nem se ouviria' ao longe o trovão, se não' fosse 
reproduzido pelos échos. 
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XXI. Se .tratais de pedir emprestado, lembrai·yos 
de duas cousas: primeiramente. que é preciso restio: 
tuir, e que a exactidãD é a filha da probidade, e mãi 
do credito; e em segundo lugar, que um empresti ... 
mo é sempre um onus insupportavel, porque o deve,: 
dor vive sempre á met'cê do credor. Se, pelo contra~ 
rio, quereis emprestar, lembrai-vos tambem de duas 
cousas: a primeira, que é necessario saber a quem 
e tomar as seguranças necessarias; a segunda, que. 
se faz secar a arvore, que obrigamos a dar dema~ 
siado fructo, isto é, que o dinheiro que produz mais 
do que deve, vai arriscado. Sede fieis a estas maxi
mas, e não tereis chicanas com devedores e credores. 
Claro está que s6 falo aqui de negocio, e não desses 
emprestimos de amisade, ou de caridade, em que 
muitas vezes se faz o maior sacrificio possivel pela 
satisfação de ser util, o que é differente, e tão louva
vel, quantÇl consolador. 

XXII. E um erro mui frequente o pensar-se .que 
é.licito enganar o fisco e os recebedores da fazenda 
publica. Porem não vos deixeis cair em similhante 
er1:0, pois alem de que isso seria reter o bem alheio, 
como se não pagasseis qualquer outra divida, é taro
bem quasi sempre um meio certo de pagar mais do 
que o devido. As multas foram estabelecidas para o 
defraudador, e o cobre que ganhou com mentiras 
vem a .custar-Ihe muito ouro. 

XXIII. Ninguem està livre de ser citado, como 
testemunha~ perante um tribunal. Neste caso basta 
somente declarar o que sabeis sobre o pleito, de que 
se occupa a justiça. Deveis dizer a verdade, e nada 
mais que a verdade, pois assim jurais perante Deus 
e os homens. Se por um testemunho falso fizerdes 
absolver um réu, ficais sendo o seu cumplice, e res
ponsavel por todo o mal que fizer depois á socieda-

8 
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de. Se o vosso testemunho falso fizer condemnar Um 
innocente, incoITereis na mesma pena, queeUe tiver. 
Não vos ateITeis com esta grancle responsabilídade, 
pois quem tem boas intenções, e a consci:encia pura, 
não deve atemorisar-se com dever algum;. ~ém do 
que se fosseis accusado injustamente, não quereríeis 
que faltasse á audiencia a testemunha que devia jus~ 
tificar-vos. 

XXIV. Uma gx:-ande parte dos cidadãos tem as con· 
dições necessarias para serem jurados, encargo deli·' 
cadissimo, de que ninguem pOde exonerar-se, e cu .. 
jas obrigações cumpre por tanto conhecer exactamen
te. No jury deveis escutar com attenção as testemu
nhas, a aecusação, a defeza, n'uma palavra, tudo 
quanto se refere ao processo, e depois· responder 
conscienciosamente ás questões que o presidente do 
tribunal vos propuzer. Prestando a maior attenção1 

e respondendo com inteira convicção sim ou não, não 
vos inquieteis com os resultados da vossa declaração, 
visto que não ficais responsaveis senão pela vossa at
tenção e boa fé. Repeti esta maxima do justo, e nãO 
vos aterreis: Faz o que deves, aconteça o que acon~ 
tecer. Sobre tudo não façais como muitas p~ssoas 
fracas, que tenho encontrado atemorisadas quando 
vão para o tribunal, e bem decididas a responderem 
tão somente ao que poder absolver o réu. Que 
bela justiça I Tratar os culpados como os innocentes, 
não é ultrajar os segundos? Não é uma perfidia; urna 
covardia? Amigos, entendei melhor a dignidade das 
funcções dQs jurados, e notai que o privilegio de ser 
julgado pelos vossos iguaes ê assaz belo e precioso, 
para que nos desvelemos em merece-lo, e conserva~ 
lo, exercendo-o com zelo e firmeza. O cavaleiro que 
tem a cabeça protegida por um bom capacete, seria 
louco, se, pelo achar pezado, o deitasse fóta. 
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XXV. As funcçôes de tutor são delicadas e difliceis, 
e aconselho-vos, caro leitor, que não as aceiteis sem 
a maior reflexão. Mas se a isso vos obrigar a lei, a 
vossa posição, a honra, algum sentimento de gratidão 
o.u de atfeição, fazeis bem em não concluir, nessa qua
lidade, acto nenhum, em não dispôr de cabedaes 
vossos, ou de vosso pupilo, e finalmente em não as
signar papeis, sem consultar previamente uma pessoa 
instruída nessas materias. Disso pode depender O 
vosso proprio bem e a sorte dos vossos filhos. Direi 
mais que a qualidade de tutor não só impoem o de
ver de vigiat'sobre os interesses materiaes do pupi
lo, mas tãmbem o de ter cuidado na sua educação, 
nos seus costumes, e no seu comportamento. Do pri
meiro destes deveres sois responsavel perante a 
lei, e do segundo perante Deus e a sociedade. Isto 
forma um grande encargo, e um dos que sempre temi 
mais ver recair sobre mim, pois é menos incommo
do sentir sobre as nossas costas uma barra de ferro 
pezada e dura, comtanto que nos pertença, do que 
ter nas mãos um christal leve e fragil, de que se 
deve dar conta. 

XXVI. Quando se entra e.mrelações ele amisade 
com alguem, deve-se tel' em vista que um homem 
vicioso não pode ser amigo sincero, visto que um sen
timento generoso e puro só pode habitar n'uma alma 
honrada. Acreditar na amisade do vicio é querer ser 
enganado, e procural-a é expor-se ao seu contagio, 
porque é certo o adagio: Dt'ze-me com quem andas, 
e dir-te-hei as 'manhas que tens. Devemos tambem 
ter em vista que a pessoa que nos occulta os seus 
pensamentos, que sabe adular, e que não sabe per
doar, ~ão é nosso amigo, porque a verdadeira ami
zade communica tudo, busca sempre a verdade, e não 
guarda nunca rancor. 
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XXVII. Os irmãos bem unidos formam um escu~ 
do capaz de resistir aos maiores esforços. Vivendo 
unidos, prospéraa familia, visto que dous juntos fa
zem mais do que quatro separados. Se um braço 
não quer ajudar o outro, pouca obra se pode fazer, 
e quando uma das nossas pernas não quer andar, 
a outra não póde ir longe. Vêde o edificio construi
do por um formigueiro, onde todas a~ formigas se 
entendem e trabalham em commum. E um trabalho 
prodigioso; mas dispersai a família, e vereis o pouco 
que faz cada membro em pllrtir.nlar. Vêde uns pou
cos de cipós separados; uma criança quebra cada um 
delles facilmente; mas uni-os, enfeixai-os, e não ba
verà braço robusto de homem que os possa quebrar I 
É por isso que se diz que a 1J,nião ti a força. 

XXVIII. O marido e mulher sentem, gozam, e 
soffrem tudo ao mesmo tempo, formando uma doce 
união, onde todos os sentimentos, tod.os os interes
ses, todas as penas e todos os prazeres estão em 
commum, onde -em tndo existe dobrada satisfação, 
onde se dá mutuo auxilio para supportar os males 
desta viela, e cada 'um trabalha reciprocamente para 
a felicidade do outro. Ab I infeliz de quem falta a de
veres tão santos e tão doces I A mulher que perju
ra a sua fé; e o marido que deixa a sua mulher, ou 
que se torna seu oppressor,. hão de responder um 
dia perante Deus pela infracção de seu juramento. 
E principiarà para elles um justo castigo neste mun
do, por que a sua desunião trará a pobreza. a de
sordeni na fnmilia, e verão os males de seus filhos, 
corrompidos pelos seus exemplos, ou talvez enver
gonhados da sua deshonra. Quando os cavalos se 
dão mal,e cada um puchado seu lado, o carro vai 
cair no precipício. Bem sei que ninguem é perfeito, 
e que ha certos momentos em que nem todos se 



229 

podem conter; porem como isso acontece a toda a 
gente, como cada qual tem os seus defeitos, é pre
ciso que entre dous esposos a iodulgencia seja reci
proca. Se vossa mulher estiver doente, não haveis 
de tentar cura-la á força de gritos e máus tratamen
tos, mas haveis de dar-lhe os remedios que o me
dico prescre\'eu. Os defeitos são molestias do espi
rita ou do genio, e a indulgencia é o unico balsamo, 
que pode corar as molestias deste genero. Não é às 
pancadas que um genio se abranda, e sabei que o 
máu humor e os ciumes não impedem uma má ac
ção, e podem, pelo contrario faze-la commeter, pois 
quem pensa que é trabido: e se queixa sem razão, 
inspira muitas vezes o desejo de merecer a queixa. 
Lembremo-nos de tudo isto, e não esqueçamos tão 
pouco que o jogo e a bebida, a inconstancia e a le
viandade, são inimigos doSl casados, e que o traba
lho, a economia, a confiança, a indulgencia, e a do
çu:a são harmoniosos predicados que é preciso pos
smrmos, para sermos bons esposos. 

MAXIMAS E SENTENÇAS. 

-O temor de Deus é o principio da sal18doria. 
~ Tende horror á calumnia e á vingança. 
--SMe brando e indulgente para com os outros, 

e severo para comvosco. 
-Seja em bem, seja em mal, nunca julgueis pes

soa alguma pelas apparencias. 
-Não gasteis hoje aquilo de que ámanhã podeis 

necessitar. 
-Não despreseis o homem pobre, e temei que a 

fortuna, sempre inconstante, vos colloque em ignal 
situação. 
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-Cumpri vosso dever, aconteça o que acontecer. 
-Não façais cousa alguma n'um momento de co-

lera; por ventura eUlbarcareis no meio de um tem
poral desfeito 'I . 

-SMe economico: a falta de dinheiro pode cau
sar a falta de juizo, e militas vezes a falta de pro
bidade. 

-Educai vossos filhos, e sabereis de quanto sois 
devedor a vosso pai e vossa mãe. 

-Deixai aos invejosos o direito de dizer injurias, 
e aDS tolos o de lbc.s responder. 

-Ambicionai a honra. e não as honras. 
-Se fordes zelozo da vossa independencia, não 

façais dividas. 
-Um rico sem liberalidacle é uma arvore sem fru

cto. 
-O melhor modo de se vingar ·de um inimigo, é 

despreza-lo. 
-Pomo-nos ao nivel da gentalha, quando· dispu

tamos com elta. 
-A mentira é o recurso das creanças, dos tolos, 

e dos máus. 
-AqueHe que perdeu a honra, nada mais tem 

que perder. 
-Mil conhecidos não valem um amigo. 
-Devc7se capitular com a ignorancia e a toleima 

como com um inimigo superior. 
-Quem não sabe ler e escrever pode ser facilmen

te logrado por aquelles que tem essa vantagem. 
-Os amigos que nos occultam os nossos defeitos, 

servem-nos de menos que os inimigos que delles nos 
advertem. 

-Julgar que um inimigo fraco não pode fazer mal, 
é pensar que uma faisca não pode causar um incen
dio. 
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-Vale mais emmagrecer com honra do que en· 
gordar com infamia. 

-Aquelle que fez um serviço deve esquecer-se 
deUe, e o que o recebeu, deve tê-lo sempre 11a lem· 
brança. 

-A ingratidão é a maior monstruosidade moral 
da natureza. 

-Convem que procuremos agradar; mas deve·se 
ter sempre em vista que adular é enganar. 

-A razão é a arma do sabio: o ferro, a do men~ 
tecapto. 

o LBAMA. 

-A natureza, dando-nos dois ouvidos e uma só 
lingua, nos ensina que elevemos ouvir mais do que 
falar. 

-A economia é a riqueza do indigente. 
-A instrucção é o adol'llo do rico e a riqueza do 

pobre. 
-AqueUe que te conta os erros dos outros, não 

deixará de contar aos outros os que tu commetteres. 
-Não te individes sem necessidade, porque o ho· 
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mem que toma emprestado, servo é do que lhe em
presta. 

-O prodigo rouba o seu herdeiro: o avarento 
rouba a si proprio. 

-A fome dá ao pobre o direito sagrado de impor
tunar o rico. 

-Não deixes para ámanhan o que hoje poderes 
fazer. 

-Evita o orgulho que é peior que a fome, a sede, 
e o frio. 

-Ouve muito, e não fales senão aproposito. 
-Se estás aborrecido, conta até dez antes de res-

ponderes; se estás ofIendido, conta até cem. 
-Estuda attentamente tudo quanto disser respei

to á tua profissão, e virás a sobresahir nella. Sê la
borioso e economico, e chegarás a ser rico; sê fru
gal e parco, e conservarás a tua saude; sê justo, e 
não temerás a eternidade. 

-
nA }{YGI:tN:t. 

A hygiene tem por fim conservar a saude, e aqueI
Ies que seguem os seus preceitos vivem sãos, robus
tos, e morrem velhos. Aqui apresentamos os prin
cipaes preceitos hygienicos, em forma de rifãos rima
dos, pelo Sr. L. Felipe Leite, que devem ser deco
rados pelos meninos, assim como as maximas estam
padas neste livro. 

I Do ar e dos aposentos .-Foge do ar encanado, 
quando estiveres suado.-Quem a saude não zela, 
poem-se a d.ormir na janela.-Faz muito mal a quem 
sua, sair assim para a rua.-Areja o quarto da ca
ma, que ar impuro a peste chama.-Quem se lava e 
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não se enxuga,. toda a pele se lhe enroga.~Conser
va no quarto flores, na cabeca terás dôres.-Dormir 
com a janela aberta, constipação quasi certa.-Perto 
d'aguas encharcadas, não dês tu muitas passadas.
É muito máu enchugar roupa, onde te has de deitar. 
-D'onde sentires màu cheiro, foge logo e bem li
geit'o. 

II. Do vestido e do aceio.-Traz a todos a limpe
sa saude, forcas. lindesa.-Deves lavar, cada dia, a 
cara com agua fria.-Fato que a chuva molhou, em 
si ningnem o secou.-Sol de inverno, ou sol de estio, 
na, cabeça é doentio.-Penteia-te, e limpa os dentes, 
conserva as unhas decentes.-Lava o corpo em agua 
fria, se queres ter enel'gia.-Do que dorme descu
berto, as doenças andam perto.-Quem não lava, e 
esfrega os dentes, tem-nos podres e indecentes~
Quando mudares de fato, faze-o sempre comreca
tO.-Tem calos, e anda aleijado, quem traz sapato 
apertado.-Espartilho muito estreito causa molestia 
de peito.-Co'o suor, que se arrefece, tambem o cor
po adoece. 

m. Alimentos e bebidas.-O que espera o gulo
tão? Morrer d'uma indigestão.-Come só para viver: 
não vivas para comer. - Entre comida e comida, evita 
qualqner bebida.-Come, e beberás então, que te a
juda a digestão.-Suando, bebe agua fria, quem quer 
tosse ou pulmonia.-Nunca tu te desperdices por bo
los e guloclices.-Agua e ,inho não faz mal; vinho 
só ... não bebas tal l-Para quem inda é pequeno, 
vinho e licor é veneno.-Nunca tomes limonada co'a 
digestão começada.-Depois de comer banhar-se, e 
mesmo querer matar-se.-Muitos doces e pasteis pro
duzem males crueis.-Se agua só tens por bebida, 
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viverás mais larga vida.-Morrem de fome, ransSl
mos; de fartadelas, muitissimos.-Co'o comer mal 
mastigado. muitos se tem engasgado.-Não faz boa 
digestão, comer com soffreguiclão.-E' rifão que as 
grandes ceias tem as sepulturas cheias.-Quando es
tiveres suado, não tomes nenhum gelado.-Vale mais 
ficar com fome, que adoecer do que se come.-Quem 
muito vinagre traga, o seu estomago estraga.-Quem 
corne fructa ainda verde, em breve a saude perde.
São de assucar muito amigas as maldictas das Iom
brigas.-Fructa comer em jejum faz sezões; e bem 
nenhum.-Não comas hervas, ou bagas, que não co
nheces, que o pagas. 

IV .. Doexercicio e do repouso.-Faz Axercicio 
GUario, estuda o que ê necessario.-Tão preciso é 
descançar, como brincar e estudar.-Quantas horas 
dormirás? Nove so; em santa paz.-Menino, que 
muito dorme, fica doente ou ~isforme.-Dormir sozi
nho na cama conserva a saude e a fama.-Deitar cedo 
e cedo erguer, dá saude e faz crescer.~Depois de 
comer 'não leias, ser UI'gente não no creias. ~Cabrio
las pela escada, dão em cabeça quebrada.-Madruga, 
e vai passear, saude e que vais ganhar. -Acabada a 
Gbrigação, vai buscar pela e pião.-Faz mal correr 
coiltra o vento .• sái caro o divertimento.~A hygiene 
le manda não dormir em cama branda.-O dormir 
de mais a sesta toma a comidaincligesta.-As brin
cadeiras de mão sempre na cabeça dão.-A cama é 
para dormir; mal acordes é vestir. 

V. Sensações e paixões.-A saude é dom pre
cioso, que Deus tira ao preguiçoso.-Não te cause 
nunca espanto defunto, brtL"\.a ou encanto,-Ao rapaz 
que muito grita a garganta se lhe irrita.-O que se 
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faz mandrião deixara de viver são.-Quem se assus,. 
ta facilmente, anda sugeito a accidente.-Os sonhos 
são vans mentiras, d'elles verdades não tiras.-Agoi
ros improprios são, de crer nelles um christão.-Não 
te assuste a tempestade, que Deus é Deus de bon .. 
dade. 

VI. Generalidades.-Nunca durmas com os ga
tos, nem passos dês sem sapatos.-De molhar os pés, 
às vezes, vem molestias para mezes.-Tomar banho 
muito quente, nunca foi conveniente.-Em banho frio 
deter-se, não nadando, é de temer-se.-Reter a ou
rina, em rapaz, dor de pedra e areias faz.-Curar 
a tosse procura, mais tarde não terá cura.-Partir 
nunca tu intentes materia dura co'os dentes.-Se tro~ 
veja, é arriscado, subir á torre ou eirado.-A dieta 
cura mais, que drogas medicinaes.-Se as unhas usas 
roer, podes os dedos perder.-Lerás á luz natlli'al; 
mas pouco á al'tificiaJ.-Muito cuspir é um vicio, que 
nunca fez beneficio.-Ol1tro vicio é o fumar, que te 
hade prejudicar.-Quando troveja, meninos, não se 
devem toe·ar sinos.-Se te sentires doente, deitar-te 
é o mais prudente.-Faz quanto manda o doutor, 
quando não, será peior.-Os remedi os amargosos be
be-os como os saborosos.-Recahida é mais que do
ença; teme da convalescença.-Então deves so comer 
o que o doutor prescrever.-Não finjas doente estar, 
pode-te Deus castigar.-Deus prot~je a puerícia, mas 
não proteje a malicia. -RECEXTAS NECESSARXAS. 

Apresentamos aos pais de família algumas receitas 
jà experiIl).entadas, e cuja utilirlade não pode ser con
testada. E nossa convicção que o conhecimento e a 
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pratica de qualquer dessas receitas pagará largamen
te o valor material do LIVRO DO POVO. 

-Receita para não se azedar o leite. Dissolva
se meia onça de sal de tartaro (sob carbonato de po
tassa) em duas libras de agua a ferver, e guarde-se 
tudo n'uma garrafa. Uma colher deste liquido, lança
do no leite, que se quer conservar, é quanto basta 
para que o mesmo leite não fique azedo. 

-Modo de conservar o leite fresco por muitos 
annos. Este processo. descuberto por Mr. Appert, 
é geralmente usado na Inglaterna. Consiste em pôr 
o leite fresco em garrafas, tendo o cuidado de não 
se encher os gargalos. Rolham-se as garrafas, e 
prendem-se as rolhas com dois barbantes tortes, em 
forma de cruz. Mettem-se as garrafas, durante um 
quarto de bora, em agua a ferver, e guardam-se em 
um lugar fresco. 
~Conservação dos ovos. Dissolve-se uma parte 

de cal em dez partes de agua, e lança-se esta mistu
ra, n'um vaso, sobre os ovos que se quer conservar, 
havendo o cuidado de ficarem cubel'tos por este li
quido tres ou quatro polegadas. Tapa-se o vaso, e, 
quando se precisa, tiram-se os ovos da agua de cal, 
e depois lavam-se em agua fria, ficando os ovos tão 
frescos no fim de um anno, como no primeiro dia 
que foram postos pelas galinhas.-Ha outro modo 
de conservar os ovos, e consiste em lançar nelles 
uma dissolução de goma arabica, pondo por cima 
carvão vegetal pulverisado. Deste modo conse.rvam
se por muito tempo, porque a goma não deixa eva
porar a substancia do ovo, e o carvão o poem a abri
go das variações da atmosfera, e os ovos, mandados 
á cidade, podem ser uma boa verba de receita para 
os nossos lavradores. 

-Maneira de se conhecer os ovos frescos; FacH-
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mente se distinguem os ovos frescos dos chocos, mer. 
gulhando-os n'uma bacia cheia de agua, porque os 
frescos vão ao fundo, e os chocos vêm á tona.-Tam
bem se pode experimentar por outl'O modo, expon
do os ovos ao calor, porque, sendo frescos, reves
tem-se de uma leve humidade. 

-Modo de tirar o ranço á manteiga. Restitue
se á manteiga toda a sua frescura, seja qual fôr o 
ranço que tiver, amassando-a com cuidado n'uma 
certa quantidade de agua, na qual se lança algumas 
gotas de chlorureto de cal. Depois lava-se a mantei
ga em agua fresca. Trinta a quarenta gotas de chlo
rureto são sufficientes para duas libras de manteiga. 
O chlorureto de cal não é prejudicial á saude, e ven
de-se nas boticas por um preço muito lJarato. 

-Modo de tirar o ranço ao azeite doce. Deita
se n'um vaso uma porção de carvão pizado, sendo u
ma onça por cada quartilho de azeite. Depois lan
ça-se por cima o azeite, e deixa-se ficar assim em 
repouso tres dias. Côa-se, finalmente, o azeite n'um 
pano de lan, ou de linho fino, e ficará claro, sem 
cheiro, ou gosto algum de ranço. 

-Methodo americano de salgar a carne. Dissolvei 
quatro libras de sal, libra e meia de assucar, e duas 
onças de salitre em quarenta canadas de agua. Fer
va-se esta mistura, e, deixanclo-a esfriar, lançe-se na 
carne, havendo o cuidado de cubri-Ia completamente. 
A carne salgada por este modo fica tenra, e conser
va-se por muitos mezes. 

-Modo rapido de salgar e defumar a carne. 
Este processo, usado na Franconia, e em Westefalia, 
não clura mais de 4:8 horas. Dissolve-se n'agua tan
to salitre, quanto ordinariamente se gasta em sal pa
ra se salgar a carne. Poem-se n'esta salmoura a car
ne, e cosinha-se em fogo bl'ando até que se evapore 
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a agua. Depois enchuga-se a carne, pulverisa-se bem 
com farinha fina de trigo ou de mandíoca, E3mbrulha
se n'um saco de pano de algodão, ou em papel fino, 
e poem-se durante 24. horas n'um forte fumeiro, 
pendurada em grande distancia do fogo, para que o 
fumo tenha tempo de esfriar, quando chegar a toca
la_ O defumadouro deve ser forte e constante, e de
ve ser boa e sêca a lenha, que se empregar. Depois 
tira-se o papel, ou o pano, dependura-se a carne por 
algum tempo em lugar fresco e arejado, e guarda-se 
nos barris. 

-Receita para tornar tenra em pouco tempo 
qualquer qualidade de carne. Quando se tem es
cumado a panela, e que a agua, onde está a carne, 
ferve com toda a força, bota-se duas colheres de a
guardente para tres libras de carne, a qual, por mais 
dura que esteja, torna-se tenra immediatamente, e 
não conserva o meDor gosto da aguardente.-Do mes~ 
mo modo fica tenra qualquer ave, por mais velha 
que seja, fazendo-a engolir uma culher de bom vina
gre, ou mesmo de aguardente, uma hora antes de 
ser morta. 

-Meio de tornar capaz de se comer o peixe, qU6 
começa a corr.omper-se. Quando o peixe, por causa 
do calor, começa a corromper-se, deve pôr-se a fer
ver n'uma panela, com um ou dois carvões pisados, 
D'um saquinho de pano. Passada a· fervura, tira-se o 
peixe, que estará bom, visto que o cheiro fetido é 
absorvido pelo carvão.-Esta receita pode tambem 
ser applicada á carne. 

-Conservação de substancias vejetaes e animaes. 
Mettem-se em latas de folha de flandres as substan
cias, que s~ quer conservar, e, bem soldadas as latas, 
poem-se em agua que esteja a ferver, meia hora, ou 
tres quartos de hora. Deste modo conservam-se fres-
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cas por muitos annos as ervilhas, as sardinhas de Nan
tes; as perdizes, e outras substancias alimentícias da 
Europa. Tambem por este modo podemos conservar 
o serubim, o mandubé, e ootl'as substancias de gran
de valor, e que ficam perdidas por igTIorancia. De
pois da fervura e prudente observar se o calor abriu 
alguma pequenina fenda, e solda-la immediatamente, 
para que não possa entrar o ar, causa de toda a pu
trefacão. 

-'Licor de café. Ponde em tres quartilhos de aI:
chool, ou superior aguardente, uma colher de sopa, 
cheia de café recentemente torrado J e· ainda quente, 
e deixai-o ficar de infusão por 15 dias. Acrescentai 
uma libra de assucar fino, e filtrai depois. 

-Licor de anisette. Para seis qual'tilhos d'agua 
é preciso tres quartilhos de aguardente fina. quatro 
oncas de assucar, e 10 a t 2 gotas de oIeo, ou eSSBD
cia d'anis. Misturai e sacudi em primeiro Iugal' a 
aguardente com a agua, ponde depois o assucar e a 
essencia de anis, e filtrai. . 

-Licor de jasmim. Dissolva-se em fogo bl'anuo, 
libra e meia ele bom assucar branco em tres quarti
lhos de agua. Esfriado este xarope, acrescentem-se 
quatro gotas de essencia de jasmim e tres quartilhos 
de alcooI. Misture-se bem, e filtre-se. 

-Pós para limpar dentes. Carvão em pó 1) oita
vas, cremor tartaro 1 f/2 oitava, sulfato ele quinino 
3 grãos, magnesia 3 grãos, oIeo de cravo 1) a 6 go
tas. Reduzam-se a pb os ingredientes 'solidos, mis
turem-se, e acrescente-se o oleo de cravo. 

-Tinta para escrever. Nozes de galha 1 onça, 
capa-rosa verde I onça, goma arabica uma onça, alu
mínio l/2 onça, assucar candi i/2 onça. Plllverisai tu· 
do, e ponde por 15 dias em infusão em tres quarti
lhos d'agua. Cuain'um panno, e engarrafai. 
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-Pomada para os cabelos. Cera branca 2 on
ças, e banha de porco i libra. Em primeiro lugai' 
derretei a cera em banho maria, ou fogo brando, e 
lançai depois a banha de porco. Quandoestiyer tu
do derretido, perfumai com meia onça de essencia 
de rosa, jasmim, laranja, ou qualquer outra, e mis
turai bem, e tirai do fogo. 

-Agua de Colonia. Ponde em tres quartilhos de 
alcool, ou aguardente superior, i onça de essencia 
de bergamota, Vi c nça de essencia de limão, i oita
va de essencia de flôr de laranja, e uma oitava de es
seneia de alfazema. Misturai bem, filtrai e engarrafai. 

~Calçado impermeavel. Os pescadores da Holan
da usam da seguinte receita para tornar o calçado im
permeavel â agua: Sebo 6 onças, cera amarela 2 
onças, therebentina 2 onças, e oleo de linhaça 2 on
ças. Derrete-se tudo n'uma panela, e com um pin
cel applica-se o liquido no couro, ha vendo o cuidado 
de cubrir bem as costuras. Esta composição deve ser 
applicada quente, mas não a tal ponto, que venha a 
queimar o couro. 

-Falsificação do vinho.-Pelo amoniaco se co
nhece a cõr do vinho natural ou artificial. Lançai 
amoniaco no vinho tinto verdadeiro, gota a gota, e 
formar-se-ha no fundo um deposito verde, mais ou 
menos carregado. Se a cõr do vinho é artificial, o 
deposito, em vez de ser 'verde, será vermelho côr 
de tijolo. 

Se o paladar não estiver estragado, facilmente se 
conhecerá o vinho demasiadamente aguardentado, e 
com mais facilidade se conhecerá o vinho muito assu
cara do. Tal vinho não tem perfume, e no segl1ndo 
calix agrada menos que no primeiro, e menos ainda 
no terceiro que no segundo. 

Quando suspeitarmos a presença do chumbo no 
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villbo branco, ou na cidra adocicada,_ basta enchermos 
meio calix, e lançarmos algumas gotas- de acido sul
fbydrico. Se houver chumbo, formar-se-ha immediata
mente um précipUaclo negro de sulfureto de 'cb,uq:Jbo~ 

-Falsificação do cafe. Facilmente se conhece o 
café falsificado com outros grãos, torrados. Encha-se 
de agua até o meio um pequeno frasco ele vidro, e 
lance-se uma pitada de café torrado, que se desconfie 

o CÃO DA TEIUIA NOVA. 

ser falsificado, O café é bom, se no fIm de alguns 
minutos não fôr ao fundo, conservando-se a agua cla
ra. O café será mau', se a agua tornar-se amarelada 
ou escura, depositando-se no fundo grãos pequeninos 
e avermelhados. 

o ERAZIL. (') 

O imperio do Bl'azil está na parte mais oriental da 
America Meridicional. A sua maior extenção de norte 
a sul, desde o forte de Marihatanas, no Rio Negro, 
at.é o morro de Castilhos, na fronteira do Ur'uguay, e 
de 785 leguas, e de leste a oeste, desde o cabo Bran-

• A maior parto dos apontamentos sobre o illlprrio do Brazil são tirado. ~o 
eompendio de geographia do Exm. Sr. Senador T. P. S, Brazil, e os dados 
estatísticos bazcam-sc nos rrlatorios apl'escnlados pelos mini3trOS. 
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CD, na Parahyba, até a corrente dD Javary é de 721 
leguas. A sua superficie é calculada em 256:886· ie
guas quadradas, e o seu litoral é de mais de i:!tOO 
leguas pelas costas e enseadas. 

Limita-se o Brazilao norte com o oceano atlanti-
00, as Guyanas Franceza, Holandeza, e Ingleza, e Ve
nezuela: a leste e sl.6dueste com o oceano atlantico: 
ao sul com Buenos Ayres. ou republica Argentina, 
e Uruguay: e a oeste com Buenos Ayres, Paraguay, 
Bolívia, Perú, e Equador. É banhado por grande nu
mero de rios, devendo-se notar·n'esse numero o A
mazonas, o maior rio do mundo, que nasce nos An
des, no Perú, attravessa uIÚa parte da reptlblica do 
Equador, e tem um curso de {:200 leguas, e os seus 
afiluentes Javar.y, Juruá, Jatahy, Telfá, Coar.lJ, 
Purus, Aladeira, TapaJoz, Xing!(" Negro, e Tt'om
betas: o 1'ocantins, que.nasce em Goyaz: o S. Fran
cisco, um dos maiores~ do Brazil, que separa a Bahia 
de Pernambuco e Alagoas de Sergipe, tendo um curso 
de mais de 4,00 leguas, e o O.yapock, Gu~'upy, AI ea
t'im, ltapicu'l'u (no Maranhão, e Bahia), Parnah.yba, 
Parahyba do Sul. etc. 

Divide-se o Brazil em 20 pt'ovincias, a saber: A
mazonas, população 44:000 habitantes, capital.Ma
náus.-P(trá, 300:000 habitantes, capital S. Maria 
de Belem.-Maranhão, 320:000, capital S. Luiz. 
-Piauhy, 220:000,·capital Tberezina.-Ceará, 
~80:000, capital F'ortaleza.-Rio Grande do Norte, 
2tO:OOO, capital Natal.-Pamhyba, 265:000, capi
tal parahyba.-Pernambuco, 1.180:000, capital Re
cife.-Alagôas, 280:000, capital Maceió.-Sergipe, 
250:000, capital Aracajú.-Dahia, L230:000, capi
tal Bahia.-Espirito Santo, ~3:000, capital Victoria, 
-Rl'O de Janeiro, 850:000, capital Nitheroy.-S. 
Paulo, 700:000, capitaIS. Paulo.--Para!?à, 80:000 
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capital COl'itiba.--S. Catharina, 130:000, capital 
Desterro.-Rio Grande do Sul, 350:000, capital 
Pórto Alegre.-Minas Geraes, 1:350:000, capital 
Ouro Preto.-GD.yaz, 200:000, capital Goyaz.-Mat
to Grosso, 80:000, capital Cuiabã. Alem destas pro
vincias ba o lJJuniâpio Neutro, com a população de 
:300:000 habitantes aonde está a cidade do Rio de 
Janeiro, capital do Imperio. 

Tem o Brazil uma província ecclesiastica com um 
Metl'opolitano, que é o Arcebispo da Bahia, e onze 
bispados sutIraganeos, divididos ,em 1124, parocbias e 
curatos. Os bispados, desiguaes em população e ter
ritorio, são os seguintes, começando do norte: Pará, 
Maranhão, Cearà, Pernambuco, Rio de Janeiro, S. 
Paulo, S. Pedro do Rio Grande do Sul, Marianna, 
Diamantina, Goyaz, e Cuiabã. 

A divisão judiciaria comprehende um Supremo Tn'
bunal de Just-iça, no Rio de Janeiro; quatro Rela
ções ou Tdbunaes de Appelagão, no Maranhão, 
Pernambuco, Bahia, e Rio de Janeiro; quatro Tribu
naes de Commercio, nas mesmas cidades; cento e 
sessenta e sete comarcas, e trezentos e vinte e um 
termos judiciaes, As comarcas são de 1 a, 28., e 30., 
€ntrancia. 

Na divisão civil administrativa estão as vinte pro
vincias, desiguaes em territorio, população e riqueza. 
Cada provincia é admilllstrada por um presidente, de
legado do governo geral, e tem uma assembl8a, que 
representa o poder legislativo provincial. As provin
cias dividem-se em municípios (cidades e villas), à 
frente das quaes estão as cam aras municipaes, elei
tas pelo povo, As cam aras municipaes devem zelar 
e promover o melhoramento dos municipios; mas a 
sua acção é nuUa por falta de rendas, e mais ainda 
porque se emolvem em negocios politicos, intel'Vln-
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do na 'apuração das actas dos collegios eleitoraes, e 
exercendo outras funccões de identica natureza. 

O governo do Brazil é monarchico, hereditario. 
constitucional, e representativo. Consta do Pacto 
Fundamental ou Constituif}ãO do lmperio; promul
gada pelo Imperador D. Pedro I, e jurada em 25 de 
Março de i824, e do i1cto Addt'cional promulgado 
em 1834. O monarcha é o primeiro representante 
da nação, e toma o titulo de Imperador ConstitucIO
nal e Defensor Perpetuo do Brazil. 

A soberania nacional é representada pelos quatro 
poderes politicos reconhecidos pela Constituição, e 
estes poderes são: o legislativo, o execut'ivo, o ju
diciario, e o moderador. 

É representado o poder legislativo por duas cama
ras, uma o Senado, composto de senadores vitalicios, 
eleitos em lista triplice, e escolhidos pelo Imperador, 
e a outra a Camara dos Deputados, eleitos de qua
tro em quatro annos, incompatíveis somente em al
guns casos, podendo comtudo receber titulas, conde
corações, e empregos no exercicio das legislaturas. 
As suas principaes attribuições são: decretar annual
mente as despezas publicas; fixar as forças de mar e 
supprimir empregos publicos; escolher nova dynas
tia, no caso da extinccão da imperante: accusar os 
ministros & &.-0 poder executivo é exercido por 
sete ministros responsaveis, a saber: do Imperio, jus
tiça, extrangeiros, marinha, guerra, fazenda, e agri
cultura. As principaes attribuicões do poder executi
vo são: a alta administração do Estado feita immedia
tamente pelos ministros, e mediatamente pelos seus 
delegados nas provincias, chamados presidentes, che
fes de policia, inspectores das repartições fiscaes & : 
a nomeação e demissão dos empregados gel'aes, mes~ 
mo os de ordem muito irnferior como os porteiros e 
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continuos das repartições publicas; a apresentação 
para os beneficios ecclesiasticos ; a nomeação dos bis
pos~ a direcção das negociacões politicas com as na
ções extrangeiras; a declaração da guerra; o movi
mento da força publica; a arrecadação dos impos.
tos &.-0 poder judiciario é delegado a juizes per
petuos c jurados; estes pronunciam sobre o facto, 
aquelIes applicam a lei. Na classe dos juizes perpe
tuos estão os juizes de direito~ nas comarcas, os de
zembargadores, nas relações, e os membros do su
premo tribunal de jusliça. Alem dos juizes perpetuos, 
ha os juizes municz"paes, que organisam o processo 
crime, e juizes e.rcepci011aes, como os juizes dos fei
tos para as causas da fazenda; osjuizes e tribunaes 
do commercio, os aud-itorios de guerra e marinha. 
o supremo tribu'nalmi/itar, e os juizes e relação 
ecclezt·asHca.~O poder moderador é exercido priva
tivamente por S. M. o Imperador, e é a chave de to
da a organisação politica. Tem por fim manter o equi
líbrio e harmonia dos outros poderes, obstando que 
um invada as attribuições do outro. e comprometta 
a ordem, segurança, e liberdade publicas. No poder 
legislativo, S. M. o Imperador exerce o poder mode
rador sanccionando ou deixando de sanccionar os de
cretos da assembléa geral, escolhendo senadores, ad
diando ou dissolvendo a camaL'a dos deputados: in
flue no poder executivo, nomeando e demittindo li~ 
vremente os ministros; e, no poder judiciario, sus
pendendo e remo"endo os magistrados, moderando 
as penas impostas aos réus condemnados por sen
tença, concedendo amnistia &. 

A renda publica divitle-se em geral, que é decre
tada pela assembléa geral, e destinada aos encargos 
geraes, cuja direcção pertence ao ministro da fazen
da: em provincial, decretada pelas assembléas pro-
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vinciaes, para suas despezas peculiares, e em mum'
eipal, para os encargos dos municipios. A receita 
geral arrecádáda no anno financeiro de 1860 ã -1.86.1 
deu o computo redondo de 50:000 contos. No mes· 
mo anno a dh'ida publicaextrangeira, inclui dos: os 
emprestimos garantidos, orçava em libras 7:4:32:W2: 
a divida interna fundada, em 68.579 contos, e a di.
vida interna fluctuante em 59:812 contos, incluindo
se o papel moeda ernittido, no \'alor de 35:249 contos. 

A instrucção publica consta de tres graus: sdenti
fica ou superior~ secundaria ou preparatoria, e pr?'. 
marz·a. A primeira é dada por duas faculdades juri
dicas em S. Paulo e Recife, pelas faculdades medicas 
da Bahia e Rio de Janeiro, pela escola central de en
genheiros militares,- academia de marinha da côrte, 
e seminarios theologicos : a segunda, pelos dous col
legios (internato e externato) de D. Pedro II nacôr
te, e escolas militares do Rio Grande do Sul e côrte e 
lyceus nas provincias: a terceira, por i8S0 escolas· 
primarias em todo o imperio, a cargo das provincias. 
A instrucção primaria não é obrigatoria, e por isso 
·não é tão aproveitada como em alguns paizes da Eu
ropa, aonde os pais e tutores são obrigados a matri
culàr os filhos e tutelados nas escolas particulares ou 
publicas, sob pena de multa pecuniaria ou prisão. 

O exercito' permanente de linha representa o nu
mero def6,000 homens, e f500 officiaes, e em cir
cumstancias extraordinarias pode ser elevado a 24.:000 
homens. A marinha de guerra compoem-se de 52 
navios armados, montando 272 peças, com a força 
activa ele 3564.. praças. 

Existem no imperio cinco ordens honorifica", a sa
.ber: tres creadas pelo primeiro imperador, que são 
a do Cruseiro do Sul, a de Pedro 1, e a da Roza. 
e duas antigas portuguezas, a de Aviz, fundada por 
D. Alfonso I, e a de Christo por D. Diniz. 
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A. agricultura, feita por braços escravos, está na 
sua infancia. Simplesmente consistem os processos 
ágricolas em roçar-se o matto., derrubar-se as arvo
res, queimaI-as, encoivarar, plantar, capinar, e colher. 

Não ha nada mais facil, e nada mais rotineiro. Com 
semilhantes processos a população agricola vive no 
estado nómada, as ricas madeiras são desvastadas 
pelo incendio; o clima torna-se irregular. e 11a uma 
perda incalculavel de tempo, que representa immen
sos cap-itaes. Só o. systema aratorio pode remediar 
tamanhos males, e felizmente no imperio vão appa
recendo tentativas de solido progresso. Em 1858 fun
dou o Exm. Sr. Conselheiro João Lustosa da Cunha 
Paranaguá a primeira escora agricola do imperio, a 
escola pratica de agricllltura do Maranhão, pelo sys
tema arato1'io: em '1860 decretou S. l\f. o Imperador 
os institutos agricolas de Pernambuco, Bahia Sergi
pe, e Rio: em 1861 fundou o Exm. Sr. Angelo Tho
maz do Amaral a escola rural de D. Pedro II. 

Nas provincias do Amazonas e Pará, onde o ter
rito rio é immenso, a população diminuta, os produc
tos naturaes abundantes, a agricultura é quasi toda 
extractiva, e consiste em goma elastica (borracha), 
cacau, salsa, pucheri, castanhas, cravo, pimenta, bau
nilha, ipecacuanha, urucú, oleo de cupahiba, e mui
tos outros. O algodãO, a tapioca, o tabaco, e o assu
car são cultivados em pequena escala, e no Pará a ex
portação do cacau regula .em f 70 mil arrobas, e a da 
borracha em igual quantidade. Na escola rural de D. 
Pedro II, dirigida pelo Dr. Bruno de Gouvea, filho da 
pro vinci a do Ceará, e distincto discipulo da escola de 
Grignon, tem sido feita com feliz resultado a cultura 
pela systema aratorio, e no principio do anno de 186((., 
existiam ali 21 educandos, activos, submissos, e com 
inclinação ávida que se destinam. 
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No IJaranhão cultiva-se a cana de assucat' nas ter
ras de Alcantara, Vianna, e Gnimarães.· e o algodão 
no resto da provincia, tendo~se exportado em i859 
o numero de 292 mil arrobas de algodão, e 40 mil 
de assucar. Em 1858, uma commissão, composta de 
dous latTadores, foi aos Estados Unidos, á custa ela 
província, observar a cultura dos generos similares 
pelo arado. Na escola pratica de agricultura cultivou
se pela primeir.a vez, em t860, o algodão, o milho, 
e a mandioca em linhas, e com o arado. O minimo 
da colheita do algodão, pelo systema aratorio, é o do
broda que se faz pelo systema actual, e um escravo 
com o arado lavra, planta, e capina, pelo menos, uma 
quadra de i 0:000 braças quadradas, em quanto que. 
pelo systema actual, só quatro escravos prepararão 
bem igual porção de terreno I Na cultura da cana de 
assucar tambem já se empl'ega o uso do arado em 
algumas partes, principalmente nos engenhos dos Srs. 
Coroneis A. Onofre Ribeiro, em Alcantara, e J. Coe
lho de Sousa, em Guimarães, empresario da florecen
te colonia de S. Izabel, a~qual tem 92. colonos, sendo 
59 portuguezes, e 33 brasileiros, que, pelo trabalho 
arátorio, cultivam sempre o mesmo terreno, e vivem 
independentes e felizes. 

No Piauhy o solo, posto que fertil, e proprio em 
grande parte para a agricultura, é muito pouco cul
tivado, e a criação d'o gado bovino, muar, e cavalar 
é o objecto de maior commercio e riqueza da provin· 
cia. A cultura no Ceará é feita· em geral por gente 
livl'e e laboriosa, e que pelo exemplo mostra que o 
trabalho não envergonha o homem, e que. pelo con~ 
trario, o ennobrece, enriquece, e torna independen
te. Nisto consiste a prosperidade actual do Ceará, e 
a grande influencia que. ha de ter no futuro. O café, 
algodão, assucar, solas, couros .• goma elastica e cera 
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de carnauba são os seus prodúctos agricolas. Não ha 
muitos annos que a cera da carnaubeira é aproveita
da, e hoje rende esta industria mais de ~OO contos 
annuaes, não se contando o valor do c,onsumo interno, 
e em i860 exportou a provincia t47 mil arrobas de 
assucar, 77 mil de algodão. e 56 mil de café. 

No sertão do Rio Grande do Norte cria-se bastan
te gado, e.nas serras e praias cultiva-se algodão e ca
na de assucar, tendo sido em l860, a exportação do 
assucar i ~ 7 mil arrobas. Nas varzeas e sertões :lCh:lID
se numel'osos c..1rnaubaes, de cuja cera fazem os ha
bitantes grande commercio, e no sertão do Seridó 
existe em abundancia a cochonilha, insecto que dá o 
carmim, e, alem disso, possue a provincia muito e 
excellente pau-brazil. Na Parah.yáa, os sertões criam 
e refazem bem os gados, mas o algodão e o assucar 
são os principaes procluctos que formam sua riqueza 
e exportação, e conta mais de {60 engenllos de assu
car, regulando a exportação deste genero em 400 mil 
arrobas, e a do algodão em 300 mil. Em Pernam
buco a principal riqueza agricola é a cana de assucar 
depois o algodão, e existem na província mais de mil 
engenhos de aSSUCélI', produzindo para cima de qua
tro milhõos de arrobas. 

O terreno fertillissimo e substancioso de Alagâas 
produz todos os fructos tropicaes, e está cuberto de 
soberbas mattas de pau·brazil, e de madeiras de cons
trucção. Cultiva-se com preferencia o algodão e a ca
na de assucar, e possue a pl'Ovincia mais de 300 en
genhos, e em 1856 exportou 289 mil arrobas de al
godão, e 8i f mil arrobas de assucar, no anno de 1860. 
Em Sergipe cultiva-se a cana de assucar, e em 1860 
exportou 187 mil arrobas, e na Bahia tambem o as
sucar é o principal producto agricola, sendo em 1861 
a sua exportação 'J,~88,OOO arrobas, e segue-se de-
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pois a cultura rIo fumo, e a do cacau, regulando por 
anno, a exportação do fumo em 300 mil arrobas, e 
em t { mil ado cacau. Na província do EspiritoSanto, 
o sólo é summameote fertil, mas pouco cultivado por 
falta de braços: o café, algodão, assucar, far inha de 
mandioca, e legumes são os principaes productos a
gricolas, tendo, alem disso, alguns productos naturaes 
que exporta, como poya (ipecacnanha), balsamo, e 
principalmente madeil'as ile marcinaria e constl'ucção, 
com que abastece o arsenal da côrte. . 

A cultura do Rio de J a!lei7'O é o café em primeiro 
Iugal', e depois a cana de assucar. Foi a planta do 
café introduzida nesta provincia pelo Chanceler João 
Alberto Castelo Branco, e desenvolveu-se por tal mo
do a sua cultura, que no tl'Íennio de lSfS5 a [iS ex
portaram-se mais ele dez milhões de arrobas, repre
sentando um valor superior a 44 mil contos, sendo a 
exportação pela alf;mclega do Rio de Janeiro !H °/0 
da de todo o imperio! A expol'tação do café pela 
barra do Rio de Janeiro comprehende o pro<1ucto da 
lavoura dessa provincia principalmente, e ele uma par
te das de Minas, S. Paulo, e Espirito Santo. A pro
vincia de S. Paulo produz bem todos os generos de 
cultura europêa, como a vinha, trigo, e linho, porem 
o café é a sua principal cultura, e depois o chá, assu
car, fumo, e cereaes. O café exportado pelo porto de 
Santos, no triennio de f858 a 61, representa o termo 
media ·de 1.230,876 arl'Obas, no valor de 4,!H 4:WG,$. 
Cria tambem muito gado vaccmn, muar e suino, de 
cujo toucinho e presunto faz um grande ramo de ex
portação. Abunda em minas de ferro por toda a parte, 
principalmente nos montes metalíferos de Ipanema, e 
Araassuiava. As minas de ouro são pouco exploradas, 
mas até o principio deste seculo deram 4650 arrobas. 

Não só no Paranà produzem bem a herva matte, 
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o algodão, e ° chã, como tambem o trigo, centeio, 
cevada, aveia, e outras culturas da Europa. A cria
ção do gado é a maior riqueza da provincia, como 
tambem o matte, que nas pro\'incias do sul, e nas re· 
publicas hespanholas, é uma bebida tão usada e esti
mada, como o chá na China. Em i 859 exportou o 
Paraná 460,454 arrobas de matte, no valor de t,562 
contos de reis. Em Santa Catharina, apezar de to
das as vantagens do sólo, a sua agricultura tem feito 
poucos progressos, c produz algum assucar, linho, 
cafd, aguardente, carnes xal'queadas, arroz, milbo, 
feijão, e ceholas. No Rio Grande do Sul, nas partes 
gllarnecidas de bosques, o terl'en9 é fecundo, e pro
duz todos os generos europeus. E a criação do gado 
bovino a principal l'iqueza da provincia, e para isso 
prestam-se maravilhosamente as suas extensas e fel'
teis campinas. Observa o Exm. Sr. Dr. F. L. C. Bur
lamaque, no seu interessante relato rio geral da expo
sição nacional em 18(H, que esta provincia possue, 
pelo menos, 200 mil vacas leiteiras, e que não ex
porta uma libra de manteiga, e nem um só queijo, 
perdendo, por este modo, valores immensos na in
dustria lactcinial Depois do Paraná, é a segllnda pro
vincia productora de matte, e em -1859 e.xportou 
438,865 arrohas, no valor de f 600 contos. Ahi tem 
"ingado a colonisação aleman COIU feliz resultado. Ha 
muitas colomas, principalmente a de S. Leopoldo, 
.cuja população representava em 1859 o numero de 
15295 pessoas, e o valor da exportação dos generos 
agricolas foi em 1857 de Its. 822:837~000. Para que 
se forme uma idéa da importancia agricola de S. Leo
poldo, diz o Exm. SI'. J, A. Feruandes Leão, presi
dente da provincia em -1859, basta saber-se que cus
tando outr'ora cada praso colonial (160.000 braças 
quadradas) 50JOOO reis, hoje são avaliados, termo 
media, em I :500~000 reis. 
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A provincia de Minas, alem de immensas riquezas 
mineraes, é fertil pal'a todo o genero de cultura, e 
produz' algodão, café, chá, e assucar, e tem muita 
criação de gado vacum, lanigero, e suino, exportan
do em grande quantidade toucinho e graxa, e queijos 
deliciosos. Segundo o Barão de Eschwege, na sua 
obra Plutus Bmz!'Uensis, extraiu-se n~sta provincia 
35:687 arrobas de ouro, desde 1700 até 1820. Em 
Goyaz abunda o pau-braziJ, . campecbe, muitas plan
tas medicinaes, gado vacum e cavalar, e consiste a 
producção agricola em aguardente, assucar, fumo, e 
legumes, generos que não podem ser exportados, por 
que a despeza 4a conducção excede o valor do objec
to. Matto-Grosso não só é provincia rica pelas suas 
minas de ouro, cobre e d!amante~, hoje pouco explo
radas, como tambem pela muita criação de gado. No 
seculo passado as suas minas de ouro deram em pou
co tempo 3:to7 anobas. É rica em madeira de toda 
a espede e o arroz cresce noscamposexpontanea
mente. Ha terrenos, aonde a cana de assucar dura 
20 annos, prodígio de vegetação que não se dã em 
qualquer ontra parte do Brazil, nem mesmo na ilba 
de Cuba. A ipecacuanha, a melhor do mundo, e o 
matte, que é tão ex.celente como o do Paraguay, as
sim como a bonacha, a baunilha, a jalapa, e o cacáu, 
são productos naturaes. A exportação de Cuyabá 
para a beira mar consiste principalmente em couros 
de boi, onça; e veado, ouro em pó, diamantes, e ipe
cacuanha, e são esses objectos mettidos em sacos de 
couros, e transportados por mulas e cavalos. Ordina
riamente o frete iguala ou excede o valor da merca
dona, e as viagens da capital da província para os 
centros commerciaes do impedo duram tres, quatro, 
e seis mezes 1 Tem sido.isto a causa do atrazo de 
Matto-Grosso, mas quando os seus rios forem nave-
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gados pelos barcos de vapor, então esta grande e rica 
pro"incia ha de ser a terra da promissão do emigran
te europeu, segundo a judiciosa opinião de Mr. L. 
de Libessart. 

O Brazil ainda é novo para a civilisação, mas não 
e atrasado pelo que respeita aos talentos, e meios de 
adquirir instrucção. Muitas de suas cidades possuem 
homens estudiosos, museus, llibliothecas, e socieda
des scientificas. Na côrte alem do lnstUuto Histo
rico, presidido quasi sempre por S. M. o Imperador, 
existem as sociedades de Aledecina, Aua;iUadora da 
Industria Nacional, Instrucção, e outras. O Brazil 
conta homens distinctos nas. sciencias, na politica, e 
nas lettl'as, como FI'. José Marianno ela Conceição 
Veloso e Fr. Leandro do Sacramento, que explora
ram a nossa botanica, e publicaram a Flora Brazi
liense, Dr. José Bonifacio de Andrade e Silva, Mano
eI de Arruda Camara, Bispo Azeredo Cout.inho,· vis
condes de S. Leopoldo, e de CayriI, marqUEizes de 
Paranaguá, Maricá, e Paraná, Alexandre de Gusmão, 
D: Romualdo, arcebispo da Bahia e marquez de San
taCruz, Evaristo da Veiga, Martim Francisco, Anto
nio Carlos, Paula e Souza, Bernardo de VasconceJlos, 
Monte Alverne, Gregorio de Mattos, Bazilio da Gama, 
Silva Alvarenga, Durão, J. Francisco Lisboa, Odorico 
Mendes, Gonçalves Dias. e muitos outros. 

FIM. 



Palácio do Governo do Maranhão 3 de Novembro 
de {864.-Ac~usando o recébimeuto do seu omcio 
de hontem, em que me communica os desejos q.ue. 
tem de fazer distribuir gratuitamente pelas escolas 
publicas de primeiras lettras, no proximo anno de 
t865, mil exemplares, em brochura, do LIVRO DO. 
P.ovo, obra por Vmc. escriptá e já adoptada no en
sino prima rio desta província; cabe-me agradecer~ 
lhe semelhante olferta, e louva-lo por esse acto de 
interesse, que mostra ter pela. instrucção publica. 
Deus Guarde a Vmc. Ambrosio Leitão da Cunha. 
Sr. Dr. Antonio Marques Rodrigues, Inspector da 
Instrucção Publica. 

r; FE 67 
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