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I - ALGUNS TRECHOS EM PROSA 

DAS «A VES ILLUSTRADAS » 

A ANDORINHA Á VIGARIA DA CASA 

Em a mesma manhã, e em os mesmos 
claustros, sahia da sua ce lIa a segunda Prelada 
daquelle mosteiro, quando o enfadonho canto 
das andorinhas saudava ao sol: calae, dizia a 
religiosa, calae andorinhas, que estrugís com 
esse desagradavel canto. Aqui respondeu 
uma: mandae callar as freiras, e deixae cantar 
as aves; tendes por vossa conta o silencio, e 
qualquer palavra em a noite vos deve estrugir 
mais, que quantas andorinhas ha em a manhã: 
a palavra, que ouvirdes em a hora prohibida, 
não só vos ha de entrar pelos ouvidos, mas 
vos ha de ferir por elles; até as aves guardam 
respeito á noite para emudecerem; guardem-no 
ao silencio para não falarem; em a hora de 
callar está a ave muda; como parecerá em 
esta hora a religiosa palreira? Em a noite até 
a fera sotfre o bramido; sotfra a racional a 
voz; a que quiser falar a toda a hora, fale 
com suas irmãs nas dispensadas, e fale com 
Deos nas prohibidas; pergunte-lhe com a alma 
santa, aonde passa a sésta, e pergunte-lhe 
tambem, aonde passa a noite, e alli em a sole-
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dade do seu silencio lhe falará ao ouvido, 
Quis Deus vir ao mundo a resgatar o genero 
humano, e -como Senhor de todas as horas 
podia eléger a que -quisesse para esta maior 
fineza de seu amor, não escolheo a da madru
gada, sendo a mais pura; não escolheo a da 
manhã, sendo a mais alegre; não escolheo a 
do meio dia, sendo a mais perfeita; não escolheo 
a da tarde, sendo a mais frequentada; mas 
escolheu a da meia noite, por ser a mais 
quieta. Tanto ama Deus o silencio, que pre
feriu a hora do silencio a todas as outras, e 
nem quando vinha a ostentar finezas, bus
cou bulicios: Dum medium silentiumtel1erent 
omnia. De boa razão as religiosas em nenhum 
tempo deviam falar mais que o preciso, e não 
cuideis, que as aperto muito, porque ainda 
assim lhes não deixo pouco: falar em hora de 
recreação é preciso, porque já para isso está 
dedicada, e é um desafogo, em que convalece 
o animo dos apertos da mortificação para 
tornar a ella vigoroso: é preciso falar com as 
enfermas, ou já para consola-las, ou já para 
diverti.las; é preciso falar em as occupaçóes do 
officio proprio, porque é obrigação o adminis
tra-lo: é preciso o falar ou com a parenta, ou 
com a amiga, que me busca, porque o ser 
religiosa não me desobriga de ser politica, e 
até aos do ermo se extendeu em muitas occa
sióes esta urbanidade; mas advirto· vos a todas 
que em a recreação a vossa historia ha de ser 
espiritual, a vossa graça ha de ser sizuda; ás 
doent~s haveis divertir, mas não relaxar; em 
o administrar os oflicios não mandem com 
estrondo, sirvam com modestia; com as secula
res falem como religiosas, dêem· lhe a pratica 
de Deus, e não lhe tomem a do mundo, e 
sempre caridade com o proximo: com as 
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doentes não murmurem das sans; com as que 
trabalham não murmurem das que descansam; 
com as de fóra não murmurem das de casa, e 
em a recreação não digam mal de nada. Vede 
agora, senhora, se havendo ta!1t.o em que falar 
no preciso, tem desculpa a rehgl.o~a em {alar O 

escusado, e dahi passar ao }?rohlbldo. ~ 
. Uma de profissão Carmehta descalça, sendo 

mui nimia em os escrupulos, doença. do seu se:o, 
ao depois de cump~ir' ~0!D as maIS em o corC! 
a obrigacão do OfliClO dlvmo, o tornava ~ rezar 
em a ceJia na hora do silencio, e por satisfazer 
melhor com o seu escrupulo, ou com a s~a 
ignorancia o rezava alto, e lhe aconteceu sentir 
em si aquella vivente, e asquerosa praga, que 
Santa Thereza deixou para desp~rtador d~s 
defeitos de suas filhas. Como nao con~ecla 
nenhum daquelles defeitos ~ais ~otavels, a 
que corresponde aquell.e _castigo, fOl-se ao seu 
confessor com esta afRlçao a dar· lhe conta. da 
novidade; o padre, que a ve~erav~ perfeita, 
porque o era, a examinou n'lU1to mmdamente, 
e ~indo a contar-lhe o modo, com que ~ezava 
() oflicio divino, entendeu ser este o defeIto, ~e 
que a Santa a avisava; mandou·lhe que na? 
rezasse o ofticio mais que com a Comum
<lade, reprehendendo.a d~ Aque estando em 
silencio, se atrevesse a dIze-lo ~~ tom, que 
fosse ouvida: obedeceu a boa relIgIosa, ~ logo 
se achou . livre do vivente castigo que a aylsaV!, 
Em hora de silencio, em tempo de qUletaçao 
nem por' boca de David se deve falar al~o, 
nem as palavras de Deus se hão de pronunclar 
com estrondo, e a ser de outra s?rte,_ até o 
que o escrupulo busca para satlsfaçao, se 
converte em culpa. . . 

Em certa congregação de religIOSOS perfe1~os 
chegou, como é estilo, o zelador a denunCiar 
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ao prelado as faltas, em que os religiosos 
tinham cabido em aquelle dia; e parecendo-lhe 
que lhe não ficava mais que dizer, se des
pedia; aqui chegou a elle um dos que assis
tiam, e lhe disse: adverti que vos falta 
denunciar· o como fulano falou' na hora do
silencio. .Respondeu o zelador: foi uma palé!
vra só. O prelado, que percebeu tudo, acudiu: 
e pois ainda havia de ser mais que uma pala
vra ? E logo alli lhe deu a penitencia; assim 
faz quem fia delgado. Senhora, não fieis em 
estopa, se podeis em holanda; com rudo não
hei de dizer-vos que uma palavra quebranta a 
lei, porque assim como um bocado não quebra 
o jejum, assim uma palavra não quebranta o
silencio: este caso é de perfeição, não de rigor. 
Fazei, senhora, guardar o silencio, porque áhi 
assiste' Deus, aonde o ha. A alma santa pedia 
a- seu esposo um zefiro brando para regar as 
flores do seu horto; não lhe pedia o vento,. 
que faz ruido; não lhe pedia a agua, que fa~ 
estrondo; não lhe pedia o sol, que faz publici
dade; nada disto lhe pedia para crear as suas 
flores, para fazer crescer as suas virtudes;
mas só lhe pedia um zefiro brando, uma res
piração mansa, uma viração muda, porque 
tudo isto indica um silencio quieto, e aonde 
está o silencio, ahi está Deus, e aonde está 
Deus, ahi crescem as virtudes. TudQ isto, 
senhora, vos hei trazido para pordes muito
cuidado em fazerdes guardar esta observaneia. 
Fazei-vos obedecer, que sois prelada; a pri
meira se ha de respeitar como a deusa, a 
segunda como a primeira, e quando as v~rdes 
comvosco menos attentas, menos rendldas~ 
dizei-lhe com imperio o que Christo ao disci
pulo F:elippe: Quem me vê a mim, vê a meu 
pai; Irmãs quem me vê a mim, vê a minha 
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maior, a mesma sou para o respeito, á mesma 
para a veneração. 

Com as serventes do mosteiro, pois estão 
no vosso dominio, tende muita conta' um 

" . , 
mosteiro e uma repubhca pequena; em esta 
se o povo não é bem regido, tudo vae desor
. denado; trazei-as humilhadas, pois são servas' 
se as castigardes, seja com brandura' se a~ 
fav~recerdes, seja com moderação, 'porque. 
aqUl o desvanecimento as não faca altivas e. 
lá a demasia as não deixe irritadas' fa~ei . , 
mUlto porque nunca passem da sua esfera 

. que nella entenderão nasceram para servir; 
a.ntes que por lT!a!, ~s leveis por bem, que 0-. 
ngor faz servos Inimigos, e o agrado escravos 
voluntarios; sede para todas, e todas serão
para vós; louva e muito as que forem melhores 
seguindo a opinião do adagio em a condicão
da virtude; mandae-as servir, mas não adorar,.. 
lembrando-vos que as religiosas farão muito-, 
mal o papel de idolos; deixae esse para os' 
seculares, que se fazem adorar dos criados 
como deuses; a cujo proposito vos contarei: 
um apologo, que não desmerece por fabula, o 
que merece por exemplo. , 

Em certa corte da Asia se convidaram os' 
grandes, e poderosos para fazerem entre todos: 
um banquete: foram as prevencões tam soadas ; 
que até ao Ceo chegou o seú estrondo: tev~ 
Jupiter, o deus dos deuses,' curiosidade de, 
achar-se neste convite, aonde só faltaria o seu; 
ne~tar: cortou de uma nuvem uma capa, e: 
baIXOU de embuço; nesta [órma entrou,., 
quan.do já as mesas .estavam postas, e os' 
conyld~dos a ellas: dl~se ser estrangeiro, e 
pedIU hcença para assistir em aquella solemni-, 
dade: elles mui pagos da sua pessoa lhe 
deram entre si assento: em o melhor do ban-
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quete perguntou Jupiter aos circunstantes: 
E para quem sam as abupdantes sobras que 
aqui ficam? Para os cnados, responderam 
eHes: E esses pratos mais mimosos, que da 
mesa mandais? Para nossas mulheres, torna
ram os convidados: E os que reservais? Para 
os amigos ausentes, responde~m os grand.es: 
E este ajoelhar, estas prostraçoes, estas vemas, 
estas adorações, que aqui se fazem, ~ara 
quem sam? Para nós, tornaram os convIda
dos. Aqui Jupiter dando uma pancad~ na 
mesa~ que fez estremecer a terra, e aturdir os 
homens, rasgando o embuço, disse: E que 
deixais para mim? Os homens, que em a 
accão e em a luz conheceram a Jupiter, pros
tra'dos a seus pés não sabiam que di~er-lhe; 
elle com irado semblante lhes proferIo estas 
palavras: Se não quereis contra vós o raio de 
Jove, deixai os banquetes para os h?mens, e 
as adorações para os deuses. AqUI se fez 
desapparecido. . . 

Agora ao mesmo proposlto vos contarel um 
successo, que não é apologo. 

Em Hespanha um poderoso admittiu em 
sua casa um criado pouco pratico nos estilos 
dos grandes, por se haver creado em uma 
aldeia; succedeu na mesma manhã, em que 
entrou, levá-lo o senhor com outros a acom
panhá-lo a uma ig~eja, que estava fóra ~a 
cidade, aonde se fazla festa, a que elle queria 
assistir: era -a festa de tarde, e o fidalgo 
antes de chegar ao lugar, quis jantar em o 
caminho, para o que já ia prevenido. Notou 
o aldeano o estarem todos em pé, e descober
tos enquanto elle comeu, o. ajoel~ar ~o dar a 
copa~ e jarro, e todas as mais ceflmom~s reve
rentes; e já que c~egavam ao santuano, pe~
guntou o novo cnado- a seu amo com malS 
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malicia, que singeleza: senhor, que hei-de fazer 
quando entrar na igreja? Isso, respondeu o 
fid~lgo indignado, isso pergunta um catholico? 
POIS, senhor, tornou o moço, eu a vós desca
rapucei-me, ajoelhei-me, fiz tantas mesuras, que 
me fica para lá? Aqui o amo dando-lhe o riso: 
(gastava bom humor) fica-te o bater nos peitos. 

Este successo, senhora, e este apologo era 
para os grandes melhor, que para as religiosas, 
porque me parece não ha já freira, que se deixa 
ado~ar, ainda que haja religiosa, que se deixa 
serVlr; e a não ser fóra de meu intento, muito 
podéra neste particular dizer ao mundo; e que 
dissera Deus, se assim como em a fabula 
Jupiter se dignou de falar aos convidados, se 
dignára de falar aos homens? 

Tende, senhora, muito cuidado em examinar 
o vosso mulherio nisto da lei de Deus, que ha 
pessoas muito -ladinas em a pratica, e muito 
ignorantes em a doutrina christã; ellas tem 
obrigação de saber, e vós de saber, se sabem; 
poderão vir do mundo rudes; vede vós em 
Sião, se estão filhas de Babylonia; não vos 
fieis em as verdes espertas, nem ainda bem 
inclinadas, que se lhes faltou a doutrina, pôde
rão amar a Deus pelo bom natural, e ignorar 
as suas cousas pela má educação; para servir, 
serão mulheres vivas, para a confissão mulhe
res brutas; poderá ha ver alguma, que saiba 
quantos pontos tem o assucar, e ignore quan
tos artigos tem a fé. Vigiae o seu traje, não 
sendo que servindo religiosas, vistam como 
seculares; pelos senhores não se conhecem os 
servos, mas pelos servos os senhores; tudo o 
que nellas for curiosidade, será em vós des
douro; trajem de sorte, que quem as vir a 
ellas, vos conheça a vós: o maior brazão, que 
tem, é o servirem em a casa de Deus; tragall1 
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a sua libré. Peço-vos muito, que as conserveis 
mui conformes, porque a desunião das servas 
não perturbe a paz das senhoras; se se vos 
transluzir algum dissabor, chegai-as a compor, 
antes que cheguem a pelejar. Se o Iris appa
'recera antes da tempestade, não houvera 
aquella universal rebelião das aguas, aonde a 
sua braveza afogou o mundo. Não se limite o 
vosso cuidado nesta mate ria só ás serventes, 
passe tambem ás religiosas, que a tudo se 
extende a vossa auctoridade; se as virdes 
desunidas, levai as mais perfeitas pelo escru
pulo, e as mais entendidas pela razão, as mais 
azedas pelo carinho, as mais brandas pelo 
natural, e desta sorte as deixareis em paz, 
que é grande mestra a manha. Um mosteiro 
'sem união é como um relogio desconcertado, 
tudo é tempo confuso, horas perdidas, cordas 
quebradas; uma congregação de religiosas é 
um retrato do ceo, se tem paz; e é um bos
quejo do inferno, se a não tem; o que Deus 
nellas mais ama, é a união, porque sem união 
não ha virtude, não ha humildade em quem 
se sente, não ha sofrimento em quem se 
queixa, não ha caridade em quem se vinga, 
não ha mansidão em quem grita, não ha 
oração em quem se inquieta. 

* 

A CHAMARIZ Á VIGARIA DO CÔRO 

Em o iUustrissimo dia para as aves, desde a 
sua janela, achando-a ainda recolhida, falava 
assim uma chamariz á Vigaria do côro: levan
tai-vos, senhora, que ja venho de chamar as 
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-aves, para que louvem a seu Creador, e agora 
vos chamo, para que louveis a vosso Deus: 
não é bem dêem quinau os brutos aos racio
naes, as aves ás ~ esposas; componde-vos que 
já as flores se toucaram de perolas, os montes 
se vestiram de ouro e grã para esperar o sol, 
e a vós vos espera o' ceo; quem tem amores, 
não dorme; se vós tivereis amor, madrugáreis; 
1>ono e amor não se dão juntos, porque um 
sempre arde, outro nunca opéra; diz lá o 
-castelhano: «Quatro horas duerme el santo 
seis el que no es tanto, siete el escudero, och~ 
el cavallero &c. :t mas não diz quantas dorme 
() amante, porque o amante nunca dorme; na 
frase de santo, dá-lhe quatro horas, mas na 
frase de amante não lhe achou hora, porque 
este a toda a hora vela; o sono não só é des
-credito do amor, mas perigo do entendimento; 
entorpece nesta demasia, que se fazem gros
seiros os sentidos: sem a lima dos sentimentos 
o que mais dorme, menos' vive, pois furta á 
vida quanto dá ao sono, e enquanto não 
.acorda, é um morto sem sepultura. Levantai
vos a louvar a Deus que já os anjos vos espe
ram et? o coro, e a ,que faltar, sendo moça, 
mandai chamá-la; não me digais que pode 
enfadar-se; de que se ha de enfadar? De a 
-chamardes, para que louve a Deus? A cousa 
mais santa, a cousa mais util, a cousa mais 
honrosa? Antes me parece tem que agradecer
vos o cuidado na sua obrigação; a vossa é 
tam alta, como diz o offi.tio, que administrais, 
<>fficio divino, certo que não merecia para 
administrá-lo mulher humana; se assim como 
ha Deus, houvera deusa, só esta era digna de 
.administrar o tal offi.cio. Andae sempre puri
ficada para taro alto ministerio, sempre justa, 
.sempre clara, já que a natureza vos fez uma 
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mulher, a graça vos assemelhe a uma divin,..: 
dade. Adverti, senhora, que na reza haveis 
de ter pausa, silencio e attenção; attenção a 
Deus, em cuja ptesença estaes; silencio, por
que enquanto se fala com o Creador, não se 
fala com as aeaturas; pausa, porque os 
verbos, que pronunciaes, sam divinos, e devem 
ser mui explicados: córos sem pausa sam 
palavras de Deus em confusão de vozes: olhae 
aos anjos cantando em o ceo aquelle divino 
mote te : « Santo, Santo, Santo» ; pois porque 
não dizem estes musicos: Santissimo, que é o 
mesmo que tres vezes Santo, e é o titulo, que 
se dá ao mesmo Deus sacramentado? Sabeis 
porquê? Porque nas tres vezes Santo varo 
tres pausas, em santissimo urna; e como os 
anjos cantam a córos, e na presença de Deus, 
buscam uma letra, que seja a mais pausada; 
ainda que ambas sejam divinas, sejil santis
simo por antonomasia, e seja tres vezes Santo 
em o côro; imitae estes musicos angelicos,. 
pois comvosco louvam ao Senhor, que louvais. 
Pausa em o officio divino; em duas palavras 
vos direi, qual esta attenção ha de 'ser, não 
attendendo a outra cou~a alguma, toda trans
formada na reza, no canto, e em Deus, a 
quem se tributa canto, e reza; aqui com Deus 

'se fala, e aonde se fala com Deus, não se 
fala com outrem. Instae muito em que não 
haja desconcerto; falar com o livro em latim,. 
e com as que me ficam ao lado em português, 
com os pensamentos em todas as línguas, isso 
será fazer de uma hora de Deus uma torre de 
Babylonia; se recolhermos os pensamentos,. 
logo recolheremos as palavras, e aonde aquelles 
não devem fazer ruido em a mente, como 
soarão estas em os ouvidos? Adverti, senhora, 
que ali urna palavra escusada é uma culpa 
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commettida; logo para que havemos misturar 
peccados com perolas? As palavras de David 
sam thesouros, deixemo-los correr sem os 
embaraçar. 

* 

o ROUXINOL Ás SACRISTÃS 

Entrava pelo côro a sacristã-mór com as 
suas _ companheiras, e urna lhe dizia : Vós. 
senhora, honraes eS,te officio. Aqui um rouxi
nol, que sobre uma roseira, que fazia cortina 
á janella do côro, deixou de cantar á rosa por 
responder á freira: Reparae, disse, o corno 
falais, que VÓ8, outras não honraes o officio; o 
officio é o que ' vos honra a vós; o officio,. 
senhoras, vos faz umas sacerdotizas catholicas,. 
urnas coadjutoras dos ministros de Christo. 
umas immediatas aos sacerdotes, umas aias da 
igreja, e umas misticas do altar; o officio vos 
faz tratar as vestimentas sagradas, osamictos 
puros, ,e os sanguinhos santificados; vede 
agora, se vós honraes o officio, ou se o officio 
vos honra a vós? Certo que de tal commu'" 
nicação, se os anjos vos não ajudarão invisí
veis, vos tiveram inveja declarados; o officio 
vos faz umas virgens prudentes com, vantagens 
ás, do evangelho; ellas lá cevavam as alampa
das para se justificarem a si, vós cevai-Ias por 
alumiar ao Senhor; lá cada qual cevava só a 
sua, vós cevais todas; ellas nega'fam o oleo ás 
companheiras, porque lhe não faltaste para a 
ocasião, vós sem a nota de escassas proveis o 
oleo para todas as ocasiões, para todos os 
dias, para todas as horas, com que o evange
lho as faz a ellas prudentes, e a vós o officú> 
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prudentissimas; olhae o que lhe deveis. Lem
,bra-me a mim que as Vestaes só por conser
varem o fogo, a que chamavam eterno, inutil, 
porque nem alumiava- a: Deus, nem ainda aos 
deuses, antes o tinham subterrado debaixo de 
uma lagem, eram por esta conservação tam 
veneradas, que quando por alguma ocasião 
importante á sua mesma autoridade s_ahi~m 
da sua clausura, se na rua as topava a Justiça 
com algum delinquente caminhando ao suppli
do, ficava o condenado absolto do crime, e 
livre da morte; assim usava a geni:ilidad~ com 
quem merecia ver o rosto a mulheres, que 
conservavam aquelle fogo; tirae agora a con
sequencia, e vede a veneração, que podeis 
~légar cevando estas alampadas. 

Senhoras, em os mais officios servis a Deus 
em as creaturas, neste servis aDeus em Deus; 
os outros podem-vos deixar santas, este deixa
vos endeusadas: tocais os ornatos dos altares, 
as vestimentas dos sacerdotes mais venera veis 
que o santo Ephod; com este se servia a um 
Deus em o « sancta sanctorum D escondido, e Com 
aqueIlas ~e serve a um Deus em o sacramento 
manifesto: a pureza, senhoras, com que deveis 
tratar cousas tam altas, deixo-a á vossa chris
tandade; não talo em pureza de pessoas, que 
isso seria desconhecer as açucenas, falo em 
pureza de 'virtudes: essas mãos, que tocam 
adornos tam sagrados, devem andar cheias de 
boas obras; esses pés, que se encaminham a 
servir a igreja, não ham de' rotroceder em 
inferiores passos; essa mente, invento de tam 
ditoso adorno, não se ha de profanar em pen
samentos inuteis; toda vós estais deificadas 
pelo contaéto, e deveis deificar-vos pelas virtu, 
des; assim vos haveis de acear a vós, vede 
agora o como haveis de acear o côro. Estes 
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dous logares haveis de ter tam aceados, que 
mais vos ha de doer um pó nelles, que um 
argueiro em os olhos; eu vos dou licença que 
tragais o vosso templo tam aceado, como os 
japões os seus palacios; de um se conta que 
porque achou em uma das casasprincipaes 
uma casca de fruta, matou' a criada, que tinha 
á sua conta a sua limpeza; eu, senhora, não 
vos digo que castigueis vossas companheiras 
como gentia, mas advirto-vos que se houver 
algum descuido, as reprendais como perfeita. 
Para o côro e igreja se fizeram os aromas, os 
perfumes, e suavidades; ali todo o aceio é 
limitado, nenhum é nimio, e todas as vezes 
que queimardes as pastilhas em o fogo, fazei 
por queimar o coração em o amor. que o fumo 
deste sacrificio ainda ha de subir mais alto 
que o do incenso; tende a vossa igrej~ com 0_ 

aceio, que se deve a um templo de Deus, 
e ouvi este caso, para que delle espereis o 
premio. 

Conta-se em o livro das relações da Persia, 
que compôs o Padre Fr. Antonio de Gouvea 
religioso de Santo Agostinho, que tinham 
estes um convento em a cidade de Mombaça, 
e delle repartiam religiosos, para residencias, 
que tinham por aquella costa, era uma em 
Pate; succedeu estar nesta um religioso cha-

. mado Fr. Diogo do Espirita Santo; este com 
sua doutrina e exemplo havia feito por aquella 
Gosta grandes serviços a Deus; entre os cria
dos de sUa casa tinha um moço natural da 
terra, que pela conversação sabia a lingua; era 
este mouro por nome Mafamede naturalmente 
bem inclinado, e affeiçoado aos portugueses, e 
ás suas cousas, e como a tal lhe encommen
dava o Padre Fr. Diogo muitas vezes o con
certar a igreja, enramá-Ia, e juncá-la em os 
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d}as de festa, o que elle fazia com tanta curio
sId~de, que dava gosto aos padres, e aos mais 
chrI~tãos; a~sentou-se por uns dias por ser 
precIso acudIr a outra parte, continuando o 
mouro em o cui~ado da igreja, que lhe 
encommendara, aSSIm a varria e enramava 

d 
• , 

to OS OS sabados: succedeu adoecer antes de 
chegar o padre, e apertando a enfermidade 
mandou chamar um d.os portugueses,' que em 
Pate ficaram, e lhe dIsse : Eu sei que hei de 
morrer des~a doença, porque um padre do 
mesmo habito que o nosso, mas de mui vene
raveI. presença veiu. ter comigo esta noite, e 
me dIsse; porque me nã? fazia christão, como 
me ~conselhava Fr. DIOgO? Que soubesse 
morrIa daqueIla doença, e se fosse em a seita' 
de Mafoma, me havia de perder para sempre; 
por. t:nto me aconselhava me fizesse logo 
chrIstao, e que. elle e~a muito meu amigo, e 
me estava mUIto obrIgado pelo serviço que 
l~e fazia em a sua igreja; era de Santo Àgos
tl~ho. Eu lhe prometti der tomar logo a vossa 
leI, rema.tou. o Mo~ro, pedindo ao português 
c?m mUlta mstancIa que o baptizasse. Elle 
amda que muito bom christão e devoto fez 
pouco caso do que o mouro lhe dizia, pare-

. cendo-Ihe ser tudo medo da enfermidade e 
não desejos de sua conversão e assim Íhe 
diss~_ não tivesse temor de mor~er em aquella' 
ocaslao, e que o padre vinha brevemente e 
!ogo o catequizaria, e daria o baptismo, e c~m 
Isto .se tornou para a sua pousada. A noite 
segumte, como o mouro affirmou, lhe tornou a 
appare~er ~ mesma visão repetindo-lhe o que 
lhe haVIa dIto, acrescentando tornasse a chamar 
0A portuguê~, porque se o ?ão havia baptizado, 
fora por nao dar-lhe credIto, mas que se in~ 
tasse,.o faria christão. Fê-lo assim o mouro· , 
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e chamando ao português, lhe repetiu a 
. segunda visão, e que nella lhe disseram, se o 

não baptizasse logo, daria conta a Deus da 
sua alma. O christão temente a· Deus, vendo 
não ser aquelle negocio para deferido, o cate
quizou o melhor que soube, declarando-lhe os 
principaes misterios de nossa fé. O mouro 
por se ver livre de mulher e filhos, que o 
rodeavam, se passou para a casa do português, 
não permittindo ser mais visto de parente 
algum; toda aquella noite conversou na paixão 
de Christo, e vendo-se chegado ao fim da vida 
recebeu o baptismo da mão do português, 
sem que o demonio se esquecesse de o moles
tar com terriveis visões, mostrando-se-Ihe em 
forma de negros disformes, que com azagaias 
o queriam matar; defendeu-se elle com o 
escudo dos nomes de Jesus e Maria, que não 
largou da bocca até acabar a vida, e ir gozar 
da visão de Deus, que de tam pequena oca-' 
sião, como era o serviço. que este mouro fazia 
á sua igreja, lhe teceu a coroa da eternidade 
por meio de sua conversão, merecendo que o 
mesmo Santo Agostinho o viesse exhortar a 
eIla. 

Assim premeia Deus a quem cuida dos seus 
altares, a quem se esmera em a sua igreja, a 
quem se disvela em, seu culto; dos gentios faz 
catholicos, dos catholicos fará santos; não 
receeis os gastos do officio, que a mão de 
Deus é mui liberal para ajudar-vos, se a vossa 
se abrir para seu obsequio; gastai ahi tudo o 
que poderdes com o cabedal, e tudo o que 
não poderdes com a vontade; nessa offerecei 
em o côro e igreja todo o ouro da America, 
toda a prata do Potosi" todos os topasios da 
Etiopia, todos os rubins de Ceilão, todos os 
diamantes da Persia, todas as perolas do sul, 
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e neste sacrificio do desejo merecereis em a 
vontade o que merecerieis em a obra; mais 
deu a viuva do templo em .. um real, que os 
grandes de Jerusalem. em muitos talentos, por
que e!la deu o que tinha com a mão, e o que 
não tlOha com o desejo. A igreja é a gloria 
da .terra; fazei q~e a vossa igreja cheire á 
glona, fazeI-O paralso nas boninas, e ceo nas 
fr~g.ranci~s;. principalmente vos encomendo 
seJaIs mUI hberal com o incenso; aprendei de 
Alexandre com os templos gentilicos para o 
de Deus verdadeiro: este Principe em tudo 
magno gastava com tal excesso o incenso nos 
sacrificios, que seu aio Leonidas lhe disse se 
fosse á mão em a demasia, com que o distri
buía, pois não era senhor da terra, em que se 
creava; andou o tempo, e a poucos vôos se 
fez Alexandre senhor das Arabias, logo man-. 
dou a L~onidas um navio carregado do dito 
aroma, dIzendo-lhe gastasse sem dó, pois já 
estava senhor das terras, que o produziam. 
E porque aqui vem a proposito, vos quem 
contar o deste fumo de Oeos, ou deste Deos 
dos fumos. 

Arabia a Feliz é iI patria do incenso; alli 
nasce em a religião de Sabá, nome, que 
segundo os gregos significa misterio; dizem do 
terreno, aonde se cria, ser entre roxo, e 
branco; neIle se levantam altos montes em. . . . . , 
cUJa ~~tnencla começam a apparecer estas 
aromatlcas arvores, que se continuam até o 
plano, nascidas, sem que algum as plante, 
hanhadas com claras, e caudalosas fontes· 
djzem serem tres mil, e não mais, as familias: 
que por successão appropriam a si o direito 
destas arvores, e por isso sam chamados os 
sagrados, e não se mancham com trato impuro 
nem de mortuario, quando pódam estas arvo:, 

., 
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res, e assim se augmenta o lucro com a reli
gião. Costumam colher o incenso uma vez por 
anno, porque .havia pouca oc~asião de. ve!ldê-IoJ 
mas ao depOIS o lucro dupltcou a VindIma; a 
primeira e natural é vezinha ao nascimento da 
canícula com o mais ardente calor, cortando 
por onde parece estar mais cheia, e estendida 
a delgadissi~a casca, daqui sa~, não logo 
depois de fenda, uma escuma copIosa; esta se 
coalha, e endurece recebida em um lugar 
accomodado, ou em ·esteira de palma, ou em 
uma eira cercada de pannos; daquella maneira 
é mui puro, desta mais pesado; o que s~ .p~ga 
á arvore, se tira, e desfaz com ferro: dlv~dlda 
a selva em partes, nenhum guarda as arvores 

, feridas, nenhum furta ao outro; tudo está 
seguro.; com innocencia correspondente creco
lhe-se em o Outono o que sae das arvores em 
o estio, que é puro e branco. A segunda. 
viódima é em o verão, e para ella cortam a. 
casca das arvores em inverno; este sae ver
melho, e não se póde comparar com o prim~iro; 
áqueUe chamam Carfecto, e a este Damlato: 
cre-se ser mais branco o das arvores novas; 
porém o das antigas mais cheiroso: entre os 
europeus se falsifica com goma de rezina 
branca com a semelhança, mas prova-se com 
a brancura, com o tamanho, e com o fogo r 
que logo arde, e tambem que não h~ia che-' 
gado aos dentes, quando se faça mIgalhas. c 
Dei-vos, senhora, esta noticia, para que saibais,. 
ou tenhajs conhecimento do aroma, que a 
Deos mandais sacrificar todos os dias. 

Muito cuidado, senhora, com os vossos tem
plos, muito ornato, muito aceio; muito ~umo, 
pois até a gentilidade vos dá este pártlcular 
exemplo. Do legislador Carondas escreve 
~Stobeo haver feito lei, em que condenava; c 



pM; inf~me, ao que levantasse casa de mawr 
pompa.; que os templos dos deuses. Oh qUâJí-: 
t.oscatholicos se poderão confundir com esta 
memoria, pois á vista de tantas Igrejas p&-t 
bres, e arruinadas estão- levantando palacios á· . 
soberba do alheio no emprestimo, dop~Qp:1.'io. 
na vaidade, e o peior é que alguns. com ';os, 
frutos .das commendas ornaram as suas :pàre, ... 
des com teias de damasco, e brocado, e as}, 
Igrejas, a cujo respeito logram. estes frutos,. 
~stão cobertas de teias de aranha.,usandp com 
~Ilas dous aggrav.os, um na indecencia, outro. 
na ingratidão,! Oh quant'tls imagens estão em 
os altares vestidas de velho, e quantas vaido-, 
sas 'em os estrados revestidas de tissu \,; 
Quantos Christos c.e1ebrandootremendo sa~[' 
-críficie com vestes' pobres •. quantas .:damas 
passeando as ruas. com roupas bordadas.! 
Pois que dizeis a isto, senhora? Não.é pare~ 
<:erem os gentios fieis, e os cath<tlicos gentios?! 
Oh quanto Deus sofre! Ao proposito de qué, 
tudo o melhor se deve a Deus, vos trarei um: 
conto, que ainda que. pareça apologo de; 
Esopo, é menos antigo.) 

Esgravatando um gaBo em aterra a ver,.ser 
acha,Va alguma cousa que' comer; que nem os
brutos se contentam com o que lhe dã'O,achou; 
uma. perDia, um ,velorio~ e uma pedra ~e s~;; 
Gomo nenhum destes háveres era mantllllenlO', 
para e11e, e de boa vontade os trocara por um, 
grão de milho, pois p.erolas a ganas é o mes~ 
que margaritas a porcos, que para cada quaL 
não é melhor o melhor, senão o que melhGli 
lhe serve, ficou indeterminado em o que fatia 
destes achados, sendo a peroIa o que lhe daVA' 
máiscuidado, porque além de o ser, era. uma, 
formosa margarita: resolveu-se em ir .c.onsultar, ' 

,a. aguia,. e acertou; qué o. buscar o. conselitál. 
li, 
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dos ·sabios é segur-ar O acerto das accóes· che
gou ao alto ninho, e relatando o· suc~esso 
accrescentou estar duvidoso em se d '. ' 
perola á dama para o seu toucado :~a a~ 

. homem para, os, s..eus interesses, ou se' ao mar 
po~ sua restltUl~ao; e que na reparticão do 
maiS estava dUVidoso· que vI'sse S M: d A . T ' . . aJesta e 

. ~ qUI Itl a o que era mais justo na distribuicão 
",aque e achado, que a eIle lhe não era Gtil 
parac,?usa alguma; o~vju a aguia com grande 
attençao .ao gaIlo, e ~epois de fixar os olhos 
em seu, deus o Sol, respondeu illustrada. 
« o velorIo dareis á dama porque é d . 'd • 
Pela m t' . , , e VI ro 

;. a ena, asslll) como ella o é pela dura-aIlO" e far-Ihe-ha memoria do seu ser' o sal 
,areiS ao, home~, que anda muito f;lto de 

graça? multo cheIO de malida, e de infideli
dade , ;1. perola .tomo para nós, que a 9uero ~n~ar em, um ral() de ApoIlo, porque a tudo o 
mal~ p.recloso teem direito os deuses» 
... Dlzels como sábia, respondeu o gallo: porém 
amda que d~ fraca memoria, me lembra u~ 
Cleopatra ramha do Egypto servindo-lhe qd 

"a.rFec!,das du~s perolas ,_tão formosas, que' s: 
tlverao l?oS milagre do Il1ar, e a mim parece-me 
que, cahlrao do toucado a Thetis, a primeira 
s~cnficou a seu amor em as aras de um copo de 
vmho, que d..eu a Marco Antonio, e a segunda 
pela ver ,orfa, a recolheu em o templo, otfere
~endo-a .a .de~s~ Venus, com que aqui preferio 
o~mor a dmndade. Assim, foi:, tornou a 
pgula, mas guaes foram os frutos desse amor ~ 
, ara Anton!o um punhal, para eUa dous aspi: 
tI~~, que a Isto se aventura quem faz a Deus 
segundo do homem. Repartiu o galIo o seu 
achado conforme a sentença da . , d ' . agma, que 
a
d 

mUl,tos po e deixar ilIustrados e a todos 
,i a vertidos. . , 

4 
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o GALLO Á PORTEIRA 

Ao abrir da porta vendo a Porteira um gallo" 
que cantava em o patio, disse: este gallo me
acompanha em as ma~ugadas: senhora, res·
pondeu o gallo, em as auroras, em as manhãs;
e em as tardes, não das aves brutas, não das
creaturas racionaes vos haveis de acompanhar, 
mas somente do que dirão de vós em este 
offieio. Que dirão, se tiverdes a porta aberta 
sem necessidade? Que dirão, se chegardes a 
ella sem veo? Que dirão, se permittirdes
entradas, não sendo muito precisas? Que 
dirão, se deixardes chegar a ena sem muita 
causa? 

Se a tiverdes aberta sem necessidade, dirão
que quereis ver. _ Se chegardesá ena sem veo, 
dirão que quereis ser vista. Se mandardes 
entrar a criada, ou o criado podendo escusar-se,. 
dirão que sois Papa, e se fordes nimia em 
evitar o preciso, dirão que sois ignorante. Se 
dispensardes ahi conversações, dirão que sois 
relaxada.. Se espantardes um acaso instanta
neo, e uma conversação paterna, dirãô que 
sois bruta. Trazei sempre em o sentido este 
« que dirão? » e eu vos asseguro, que ainda que 
não sejais perfeita, andeis justificada, que os 
.afficios publtcos tanto aproveitam a uma para 
ser honrosa, como para ser santa. Peço-vos 
muito não deixeis em esse lugar sejam vistas 
as religiosas moças: ainda que descubrais o 
patio só, o sol tem olhos, e não é bem as veja 
o sol, aonde as podem ver os homens, e 
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quando. para uma ocasião dispensavel chega. 
rem, seja com a nuvem -sobre a luz do rosto: 
o mosteiro é ceo, onde as religiosas sam 
estrellas, as estrellas não apparecem sem o 
veo da noite, e por isso fugiram a luz do dia: 
pessoas dedicadas a Deus bastamos olhos 
para empoá-Ias; aonde é impossivel chegar o 
lodo, mancha o pó; affastai-as da porta, e 
dispensai-lhe a cerca; e1las para vistas sam 
fruta vedada, no pomar toda a fruta lhes seja 
permittida ; passeem a sua selva estas Dianas 
de Deus, aonde só as testimunhem as fIores, e 
ainda destas sejam mais familiares as açuce
nas. Bem sei que tudo o que aqui tenho 
advertido, é o que vós, e vossas antecessoras 
tendes obrado como preceito das leis, e estilo 
do mosteiro, e assim estes avisos, que pare
cem superfIuos para o presente, deixo para o 
futuro em caso, que ° mereça a froxidão em 
o descahido da perfeição. 
. Se a Prelada ou por mais singela, ou por 
mais branda vos mandar em este lugar fran
quear alguma licença, que vos pareça super
fIua, não a permitais, que vós sois abadessa 
do vo.sso offieio, e como tal estais n.ene mais 
obrigada ao decoro, que áobediencla, não a 
respeito que contra a obediencia possa man
dar-vos; a mesma Prelada vos ha de agrade
cer ámanhã, o que a contradizeis hoje, quando 
o considerar melhor. Senhora, o vosso offieio 
neste lugar é o vosso credito; este não o 
haveis de sugeitar a outro dominio, e ouvi a 
este proposito um apologo. 

A deusa Pomona plantou um pomar de 
maceiras, ou para recrear-se neHe, quando 
baixasse á terra, ou para regalar com as 
maçãs aos deuses alguma hora, em que os 
visse enfastiados da ambrosia, que tambem 
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ao~ Is.raelitas enfastiava o maná; buscou um 
qumteIro, a qu~m entregou ~ste seu paraiso, 
e para que maIS prompto cUIdasse das arvo
res, lhe deu com elle uma porcão de terra 

I h 
. , 

em a qua o omem plantou umas amorei-
ras: estava tam curioso o vergel, tam belIos 
o~ pomos, que~ fez a deusa ~osto ~ de que < o 
vIssem, que nao ~asta a satlsfaçao propria 
sem ,0 !ouvor alheIo, . nem me é bom aquillo, 
que e so bom para mim: chamou dos mortaes 
alguns dos mais favorecidos, e mandou-os a 
que yissem C? se.u poma~; chamaram á porta, 
acudIU o qumteIro, e dizendo-lhe os convida
dos a ordem, que levavam, para que lhes 
franqueasse ~ ~ntrada, respondeu muito enfa
dado: - ([ dIzeI á senhora deusa que as macãs 
sam suas, mas que as amoras sam minhas ; e 
cerrando a P?rta não houve persuasão, que 
lha fi~esse abrIr: Senhora, se alguma religiosa 
vos. vIe~ c?m lIcença da abadessa sem causa 
mUito J~stlficad~ I?a~a falar em este lugar, 
respondeI-!he: dizeI a senhora abadessa que 
a ~rdem e s.ua, mas que a porta é minha; e 
aSSIm a tereIS guardada a.té da mesma, que a 
deve zelar, e ella ao depOIS em vez de pelejar 
.a _ deso~ediencia, vos h.a de agradecer a resolu
~a.o; vos, senh<;>ra, SOIS a guarda deste mos
teiro, o querubIm deste paraiso, o vosso zelo 

. ardente é a vossa espada de fogo, esta porta-
na. corre por vos~a. conta, e por conta dos 
anJ?s, que como mInIstros de Deus fazem cus

. todla á sua casa. Ouvi o neste caso. 
. Em o mosteiro das Carmelitas descalças em 

CIdade Real, sendo porteira uma serva de Deus 
succedeu entrar a deshora o medico, e confes~ 
sor a uma enferma; esqueceu-se a porteira de 
fechar a porta regrai, porque o repentino do 
<acidente a todas tinha embaraçadas; chegando 

• 
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á cella da enferma cahiu a porteira em seu 
descuido, e a toda a pressa desceu a cerrar a 
porta com a chave; ao chegar viu um anjo, 
que estendidos os braços estava atravessado 
na porra em demonstração de que fazia guarda 
áquelle virginal paraiso. 

Em outra ocasião a tempo, em que a por
teira não havia deitado a chave ao ferrolho da 
dita portaria, deram umas grandes pancadas 
em a porta, buscáram a ver quem chamava 
tam a deshora, e como não respondiam, 
logo se tornavam ao côro. Repetiram outras 
duas vezes os golpes~ e as freiras sua dili
gencia, até que reparando.se a ultima vez, 
que estav~ o ferrol~o sen:t chave, a de.itá
ram, e nao se OUVIU maIs vezes o aVIso. 
Esta é a custodia, que os anjos fazem á casa 
de Deus, e vós deveis aprender do seu zelo 
para guardá-la, evitando em eIla toda a imper
feição ás religiosas; bem sabeis que a quem 
Christo deu as chaves, encommendou as ove
lhas; sabeis tambem que isto é porta do ceo, 
ainda que não seja de margaritas. 

* 

A PÊGA Á ESCRIVÃ 

Passeava uma pêga o claustro a tempo, que 
a escrivã do mosteiro vendo-a, dizia para outra 
religiosa: 

- « Esta pêga me furtou hontem um tos
tão de uns trocos, que alli tinha da commu
nidade, e lhe achei muita graça. Pouca graça 
tendes vós, respondeu a pêga, quando a acheis 
a quem furta o que está por vossa conta; não 
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deveis entender que mais vos deve ir em um 
tostão da communidade, que em um anno da 
vossa tença; a vossa obrigação não só é de 
conservar, mas de. adquirir; assim adverti que 
um real, que deixeis perder, é uma nodoa, que 
podeis ganhar; as vossas contas tem para 
passar dous juizos, o de Deus, e o das creatu
ras, e se o primeiro é miudo, entendei que o 
segundo nã? .é mais grosso; Deus ha de julgar;. 
v?s c?mo JUIZ, as creaturas como creaturas; 
aJustai-as de sorte, que em nenhum dos juizos 
sejais arguida. . 

Buscando um senhor a quem entregar a 
administração da sua fazenda, e achando-se 
um dia em certa conversação, se veiu a falar 
n.a m~lhor forma de dar contas, a cujo propo
SltO dIsse um dos presentes: II as contas para 
sere!U bem dadas hão de ser claras como agua; 
e mlUdas como as peroIas li. Aqui acudiu um 
honrado homem, que ahi. se achou, e respon
deu: ([ claras como agua sim, porém mais 
miudas, que os aljofares li •. Reparou o fidalgo, 
e observando a sentença o levou para sua 
casa, e lhe entregou a administração das suas 
rendas, parecendo-lhe que de discurso tam 
miudo não poderia sahir conta infiel, e o suc
cesso correspondeu á confiança. 

Differente se achou um dos Imperadores do 
Oriente em tempo, que ainda as luas otomanas 
não domi~a~am a infelice Constantinopla; 
este tal prmclpe se entregou tanto de sua von
~ade a um astuto monge, e tam astuto, que se 
mtroduzia por um dos primeiros ministros do 
Imperio, sem que a grossaria do habito lhe 
abatesse os fumos da soberba ; tanto se lhe 
entregou o Imperador, que mandava tudo o 
que os prinCipes concedem aos validos, e ficam 
corpo sem alma; veio' a descahir; que estes 
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taes em chegando 4quelle auge, donde não 
podem passar, logo declinam, e aqui estava a 
fortuna violenta pelo sugeito; deram-lhe car
gos, pelos quaes o Imperador lhe mandou 
tomar contas, pois manejava offiCios de grande 
supposição; entraram os ministros do Impera
dor, e ao pedir-lhe razão, respondeu: « dizei 
ao Imperador que quando entrei a serví-Io, 
todo o meu cabedal era este habito, que visto, 
só com elle me saio da sua corte, e aqui ficam 
estas casas com tudo ° que adquiri nos meus 
offiCios: são as contas, que dou da administra
ção delles; e sahindo do seu improprio palaCio, 
desappareceu da côrte, deixando um às contas, 
se não miudas pelos algarismos, discretissimas 
pela occasião. Este caso vos trago mais por 
historia, que por exemplo, que bem creio não 
tereis na vossa cella as gages do vosso officio, 
antes supprireis com a agencia o que faltar 
com a possibilidade. 

Com a prelada nas acções de administrar 
vos portareis como quem serve, e não como 
quem manda; não tomeis do imperio alheio 
para o domínio proprio, e como preCisamente 
haveis de fazer rosto aos negoCios da casa, 
vos advirto que nas grandes praticae só o 
preciso evitando o escusado; conservai nestas 
a gravidade de quem pugna pelo bem commum . 
sem a nota de quem assiste pelo desafogo par,. 
ticular; sede mui séria com os de fóra, mui 
affavel . com as de dentro, porque nas occa
siões, que de vós necessitarem, comprem a 
dependencia mais barata com a confiança; 
isto de dizer não só o pratiqueis nos impossí
veis; quem se vale de outrem, e sae despedida, 
poucas vezes deixa de sahir envergonhada; não 
dupliqueis na face de vossas irmãs as rosas, 
para que não levem no coração as espinhas. 
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E a este preposito vo!; trarei uma ficção, que 
as metaforas sam traslados dos exemplos. 

Passeando a deusa Venus as praias do 
Archipelago, lhe sahiu ao encontro uma bella 
ninfa, e prostrada a seus pés lhe disse reve~ 
rente: « a vós como a deusa da formosura 
venho pedir uma perfeição, que falta a meu 
rosto; moradora nas aguas tenho a cor de 
perola sem a graça do nacar, e assim enfiada 
na cor tibia, não luz em minhas feições o 
esmero, com que as fez a natureza; rogo-vos 
agracieis minha formosura com a cor da rosa, 
para que fique em minhas faces escrito vosso 
beneficio D. Olhou-a Venus, e reparando na 
grande perfeição de seu rosto, não quis augmen
tar-Iha; de formosa a formosa, ainda sendo 
uma deusa, tem inveja da que é melhor, por
que a belleza não só quer parecer melhor, 
mas não quer que outra pareça bem. Assim 
succedeu a esta no nome divina, e no ciume 
humana, que disse á ninfa: « para emprego 
de um Tritão basta-vos o que pareceis; e 
virando as costas desappareceu deixando a 
ninfa tam corrida, que as cores, que lhe não 
deu sua graça, lhe deu sua repulsa. Apollo, 
que ao sahir se fez senhor de todo o successo, 
para lhe perpetuar a cor a passou brandamente 
por um de seus raios, e assim anoiteceu rosa, 
a que amanheceu perola, despicando-a Febo 
da injuria de Venus. Succedeu encontrar-se a 
ninfa segunda vez com a deusa, que tinha alli 
tempJo, e andava espreitando a adoração de 
seus Ilheos, conheceu-a, e vendo-a rosada lhe 
disse: que he isto? e quem vos deu essa 
cor? devi á vossa injuria, respondeu ella, o 
que não devi ao vosso favor. Enfiou Venus 
ou de invejosa, ou de alcançada; e assim uma 
desmaiada, outra colorida as olhou um passa-
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geiro, e como a cor é a alma da formosura, 
disse. seguindo seu caminho: a córada leva a 
palma. Venus toda iras foi a pegar da ninfa 
para vingar em sua innocencia seu dezar, 
fazendo-a outra Andromeda; porém eUa· se 
mergulhou nas ondas, e a deusa subiu ao 
Olimpo, aonde fez queixa a Neptuno pedindo~ 
lhe a ninfa para sacrificio; porém elle j á infor~ 
mado por Apollo, lhe respondeu muito carran
cudo: quando fordes liberal das vossas graças, 
serei honrador das vossas piras; e ficou a 
defender a sua ninfa, e Venus a arder na sua 
inveja. Se as ninfas catholicas, que são as 
vossas companheiras, necessitarem alguma 
cousa do que podeis, torno-vos a dizer, que o 
não seja só para os impossiveis, e o sim ainda 
para as difficuldades, porque lhes não façais 
sahir ao rosto com a escusa as cores, que a 
ninfa tomou com a negação; não as deixeis 
rosadas de corridas, para ao depois ficardes 
qual Venus desmaiada de arguida. Havei-vos 
com todas, como Deos, que é para todos, 
advertindo que o que administraes, é tanto 
seu, como vosso; fazei bem de justiça em o 
que for da communidade, e alargai-vos a fazer 
bem de misericordia em o que for vosso. 

* 

A RÔLA Á CELEIREIRA 

Continuavam as aves a sua missão em os 
claustros, quando a Celeireira vinha do forno, 
e queixando-se dizia: em o celeiro me comem 
o trigo as formigas, em os moinhos me moem 
mal as farinhas, em o forno me queimam o 
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pão; as freiras queixam-se; eu não sei que 
faça. para remediar tanto dano; mas .assim 
passaremos, porque não só em o pão vive o 
homem. Entrou em o celeiro a dita official, 
e achou uma rola comendo em o trigo: não 
bastam, disse ella, as formigas, mas tambem 
as rolas? E vós, respondeu a rola, não bas· 
taes nem para as rolas, nem para as formigas; 
se tiverdes cuidado com a porta, não entrarã~ 
as rolas, e se o tiverdes com o celeiro, não 
entrarão as formigas. Quando as abelhas vão 
á vossa conserva, sei eu que as enxotaes; mas 
quando as formigas vivem em o vosso celeiro, 
deixae·las estar; a formiga tem boca, a abelha 
tem arma; porém vós para guardardes o trigo, 
que é de todas, temeis a boca da formiga, e 
para resguardardes a conserva, que é vossa, 
não temeis o ferrão da abelha; é, porque não 
sabeis que cada grão da communidade, que 
perdeis, é uma perola, que furtais; para o 
valor é trigo, para o vosso encargo é perola: 
tendes obrigação de o guardardes como the
souro, ainda que o vejaes como pão; direis: 
. e que podem agora diminuir as formigas le
vando grão a grão? Não sabeis que de grãos 
se compõe um alqueire, de alqueires um 
saco, de sacos um moio, de moios um celeiro? 
Tantos grãos vos podem levar, que vos levem 
o celeiro todo. O dia, senhora, não o gastaes 
vós minuto a minutá, e por isso deixa de aca
bar-se o dia? Quem tirar de um dobrão ceitil 
a ceitil, deixa por isso de dar fim ao dobrão? 
Entendei, senhora, que se não esgotam as aguas 
bebendo-se sempre dellas, porque são nativas; 
em o juizo das vossas obras não haveis de dar 
conta a Deos só dos peccados graves, mas 
tambem das venialidades, e das imperfeições; 
em o juizo do vosso celeiro não vos hão de 
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pedir conta só dos moios, mas tambem dos 
grãos: medi juizo por juizo, pois em um vos 
hão de tomar conta de dous .cuidados, em que 
não é vosso, porque é de todas; e ouvi um 
apologo que vos vem a dar exemplo. Achou
se em certa praia uma ninfa contando perolas 
ao mesmo tempo, que em a mesma ribeir~ 
conta va um moço de um pescador sardinhas: 
batiam as ondas em as rochas, e elle enfadado 
reprehendeu o vento, porque o perturbava em 
a sua conta; riu·se a ninfa, e disse: eu não 
me enfado contando peroIas, e tu indignas-te 
contando sardinhas? Sim, respondeu o moço, 
porque as perolas são vossas, e as sardinhas 
são alheias: o pescador era tão rude, que 
olhava para as sardinhas vendo a ninfa; mas 
era tão fiel, que contava sardinhas vendo pe
rol~s. A s~a resposta_ vos sirva de exemplo, 
e e: do pelxe, que nao era seu, não queria 
errar a conta, nem ainda em uma sardinha: 
vigia e vós o celeiro de sorte, que lhe não per
caes um grão, porque são alheios. Não pára 
aqui o meu discurso; tornae a assentar-vos, 
porque vos falta muito que ouvir. . 
. Queixaes-vos do moleiro, porque as farinhas 
vinham ou mal moidas, ou mal medidas; se 
vem mal moidas, reprehendei-o, se vem mal 
medidas, exdui·o; emendar a mão é mais 
faeil, qUe emendar a mão; sempre lhe fica o 
perigo nas occasiões; se lhe ficar a massa em 
a mão, furta, deitae-o fóra; é ladrão não vos 
sirvaes delle. Estaes dizendo que vos aconse
lho rigores, que vos aconselho imprudencias, 
que. vos aconselho tyrannias. De sorte que 
Deos pelo furto de uma maçã deitou a Adão 
do Paraiso, e vós pelo roubo das vossas fari
nhas não podeis deitar de vossa casa ao 
moleiro? Senhora, não tenhaespiedades mu-
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lherís, que são omissões, e não piedades: dizeis 
que vos queima o pão o forno; pois assisti em 
o forno a manhã do pão; mas vós ficaes em o 
côro rezando as vossas devoções, e o pão no 
forno perdendo-se: salve eu as minhas reli
qui as, di.zia o outr~ e abraze·se Troia; salve 
eu as mmhas oraçoes, e abraze-se o pão. Se
nh.ora, o vosso côro é o vosso oflicio; quando 
SOIS Martha, não tendes obrigacão de ser 
Maria. > 

* 

o GANSO Á PROVISÔRA 

Em a provisoria se queixava a oflieial daquelle 
oflieio de que lhe esperdiçavam os adubos; 
quando lhe respondeu um ganso, que alli es
tava; seria para sacrificio de alguma ceia: 
n,:m os ·m~ndei~ e~perdiçar, nem prohibir, que 
tao mau e o dlmmuto, como o superfluo, e 
porque melhor o advirtais, ouvi a obrigação 
do vosso oflicio. Haveis de dar o comer ás 
Religiosas. pobre, e asseado, bem feito, e a 
horas: pobre, porque a mesa ha de dizer com 
o habito, e quem pede estamenha para vestir 
não ha de~ pedir perdiz para comer; regalo~ 
d~ valor nao se compram a . preço de Commu
mdade: asseado, porque a hmpeza é a melhor 
iguaria, e esta não está prohibida na mesa da 
ab~t!nenci~: bem feito,. porque ainda que as 
veJais obrigadas á moruficacão, estais vós mais 
obrigada á caridade; de p~uco custo como a 
pobres. mas de bom tempero como a mulhe
res; não estão em a Tebaida, onde um cacho 
de uvas mandado a Santo Antonio Abbade 
correu todo o deserto, presenteado de um a 
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outro por não haver quem se atrevesse a gas
,tá-lo, até que veio a tornar á mão do mesmo 
Santo. Não estão em o ermo da Penhuela 
Carmelitano, aonde um fio de azeite em as 
hervas era o maior regalo em as Pascoas. Não 
estão em as covas do nosso Monternór, aonde 
os servos de Deus, que as habitam, se agasa
lham em o maior rigor do inverno com uma 
fatia de pão quente ao fogo; estão, aonde' 
podem gostar sem nota tudo. o que se lhe 
administrar sem demasia; fazeí·o de sorte, que 
se não perca o custo do manjar, que é o mais, 
pela falta de adubos,que é o menos, e este 
reparo tambem é recomendação da pobreza. 
Digo-vos que chameis ao refeitorio a horas, 
porque em toda a mesa é o melhor prato o 
ser a tempo, e em a das religiosas de obriga
ção, porqne em tudo devem guardar a boa 
ordem; em cousa nenhuma se hão de parecer 
com os do mundo; destes o relogio sempre é 
ás avessas do tempo, e assim como fazem para 
o descanso do dia noite, farão para o comer 
da ceia jantar; são os vossos antípodas; quando 
o mundano se recolhe ao seu catre, se levanta 
a religiosa da sua tarima. Se alguma reli
giosa se queixar do tempero em o comer, 
reprehendei ás cosinheiras o pouco cuidado, e 
á fre.ira a pouca mortificação; áquellas. c()m 
sevendade, a esta com brandura; bem é lem
brar-lhe a abstração de regalos, ainda que 
mandeis emendar o dissabor em o comer: não 
creio que em nenhuma haja golodice de menina, 
mas poderá haver em alguma melindre de 
mu~her: a isto dizia um pratico que estava 
~UItO melhor com o melindre, que com a golo
dlce, porque o;melindre tocava em pouco, e a 
g~lodice engoliil tudo. A este proposito vos tra
rei uma histor,ia, que não deixa de ter sua graça. 
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Tinha certa matrona (que não desmerece 
por esta prevenção o nome) cuidado de rec&; 
lher frutas para o tarde, de cuja casa entregava 
a chave a um criado; era o marido. muito 
regalão, e goloso, que uma cousa anda annex.a 
a outra; este tomava a chave ao criado, e sem 
que o soubesse a mulher, dava em a fruta, 
que ainda estava vedada, sem esperar lhe 

'fosse permittida; de todas tirava sem exce
ptuar nenhuma: o criado o sentia muito, por
que aquella guarda era sua, mas o seu respeito 
dissimulava; perguntou-lhe um dia o amo, que 
fruta entre todas era a melhor; estava com o 
sabor das que tinha comido; respondeu o 
criado: (era discreto) para os meninos as 
cerejas, para os moços, alludindo aos amoresf 

ou ás discordias, que uma, e outra Cousa é de 
sua verdura, as maçãs, para os velhos as 
sorvas. Replicou o amo rindo-se: e para os 
golosos? Para os golosos como vós, acudio o 
criado, são as melhores todas. Os que a si 
mesmos se prejudicam, são os golosos, vos 
diz o primeiro dia de todos. Se Eva se absti
vera da maçã, não perdera o reinado do Pa
raiso, se Esaú não apetecera as lentilhas, não 
perdera o morgado da benção, se Jonathas se 
não levara da docura do mel, não arriscara a 
vida nas iras do p'ae: mortificar o appetite não 
só é conselho santo, mas conselho fisico; a 
temperança é uma virtude, que não só forta
lece a alma, mas conserva a vida. Dir·me-heis: 
todo o comestível, que Deus creou, foi para 
o sustento do homem; assim é; mas accres
centae, que foi para o sustento, e não para a 
demasia, para a providencia, e não para a 
gula, para a conservação, e não para o appe
tite; creou as frutas para o refresco, e não 
para o regalo, creou os peixes, tpara que ou o 

I - Alguns trechos em prosa 63 

- fogo os assasse, ou a agua os cozesse, e não 
para que delles se fizessem tão opulentos pra-

. tos, que vem a ser muito maior o custo do 
adereço, que o do manjar, aonde se consomem 
as manteigas nos fritos, as especies nos adubos, 
as farinhas nas massas, os ovos nas guarni
ções : dispensou as carnes já quando a natureza 
estava mais descahida : para uma pedra ferida, 
e um lenho cortado basta-se o cozinhá-Ia, e 
não para que a revestissem de tão diversos 
generos, que muitas vezes em um prato se ha 
de mister estudo para conhecer-se o de que é. 
Creou o açucar em as cannas para credito da 
natareza, e não para sustento dos homens, 
que a ser assim, não estivera tantos seculos 
ignoto: creou o mel, não para a doçura do 
favo, mas para a utilidade da cera; permitte 
que de. tudo se aproveite o ho~em, não para 
a golodlce, mas para a conservação. Tambem 
vos direi que creou o cacáu, não vos hei de 
dizer que o creou, para que ao dia de jejum 
tome o chocolate sem necessidade, quem o 
toma por appetite, e bom fora que ficassem só: 
nestç os aggravos do Santo .. Um grande desta 
côrte praticando com certa pessoa em tempo 
de Quaresma; vencida parte d'ella, lhe veio a 
dizer como até alli a não jejuara; perguntada 
a causa, respondeu que levara aquellas sema
nas caçando, e. como em este exercicio se 

. madruga, e se trabalha, lhe não fôra possivel 
o jejuar; com que o desenfado da caça lhe 
dispensou o preceito da Igreja, e não sei se 
tambem com o jejum o peixe, porque elle não 
caçava em o mar; dalli levou a admoestação, 
não sei se levou a emenda. 

Senhora, nada do que aqui vos tenho refe
rido, é em ordem a que as religiosas não 
comam, antes vos exhorto a que não só lhe, . 
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deis o comer, mas muito bem feito, e tão 
abundante quanto permittir a po:;si~ilidade do 
mosteiro, e quando esta falte, seja a ~oss~. 
diligencia a _ qu; suppr~ em o seu }emedlO; ia 
minha tençao e o desejar que se nao apeguem 
as religiosas a comerinhos superfluos, porql!e 
pelo regalo humano não percam a ambrosla 
divina. . 

Lembrada estareis de um exemplo, que 
podendo escusar por sabido! o tr3;go a pro
posito: direis que o tendes hdo mUltas vezes; 
lede-o outra, que nisso podeis ganhar muito, 
e perder pouco. Tornai a recordar o com.o 
um monge de S. 'Bernardo, religio~o elD b 
o habito, secular em o. regalo, memno em o 
appetite, a titulo de enfermo, fazia lhe dessem 
em o refeitorio manjares delicados~ quando 
seus irmãos os comiam tão grosseiros, que 
uma tigella de legumes por adubar, quando 
era a sua iguaria, erp. o seu regalo; levant.a?os 
um dia da mesa, aonde entre tantos mortifica
dos fazia este só o papel do goloso, ao entra
rem á casa, .em que davam graças, os esperou 
á porta uma estrella. ~nimada, uma. flor de 
Jericó uma mulher dlvma, uma Mana huma
nada' a qual com uma mão do ceo tirava de 
Jltna' porçolllna pura uma colhe~ de delicia 
suave, que dava a cada u.m, que la .entrando; 
O nosso mimoso ou attraludo do cheiro, ou do 
natural ansiava aqueIle regalo; chegou a tomar 
a sua porção com alvoroço; a Senhbra. mu
dando o ceu sereno. em rosto severo lhe disse: 
Este mimo é para os meus filhos, aquelles, 
que mortificados e abstinentes se contentam 
com as hervas sem sal, que lhes administra a 
pobreza, e não para os que, como t.u, fazem 
buscar manjares delicados para satisfazer o 

··{lppetite com a cor da enfermidade. Ficou o 
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religioso tão corrido, como pesaroso em ver 
ncava excluido d'aquella divina porção, e assim 
oom muitas lagrimas aos pés d~ Senhora, que 
se rolhe deu a conhecer, lhe protestou emenda, 
e pediu misericordia; a mãe d'es~a, que não 
sabe· negá.la, lhe concedeu lo~o a sua colher, 
enlll qual achou tal suavidade, que compara
dos a ella todos os mais manjares apetecidos 
lhe faziam fastio imaginados, e assim nunca 
mais buscou outros fóra os da communidade, 
sendo em esta o mais mortificado, o que havia 
sido o mais excedilio. Bem nos mostra este 
c.aso, que para termos os regalos do. eco nos 
havemos de abster dos da terra, a cujo pro
poslto trarei tambem um apologo,que~m 
soíllbras vem a ser o mesmo., que o exemplo 
em luzes, para que com a novidade de um 
perdoeis a· antiguidade do outro. 

Querendo Jupiter _que os humanos provas
sem dos nectares celestiaes, convidoJ.l a quatr() 
dos mais favorecidos para dar-lhes ~ o 
Olimpo um almoço, que cons.tava.· de ma pr «to 
da sua amerosia. Alvoroçados os homens 
para o manjar dos deuses, partiralll de noite 
para chegarem bem de manhã; era o .uminho 
aspero, a subida ingreme; com que já ao riso 
da alva, ou ao pranto da. aurora se acharam 
cansados, e sequiosos; alentadO$ ~forme a 
providencia, que encontraram, cb(garam ao 
cume .do monte, aonde esperav3 o Tonante, 
moderando as luzes,. porque mellJor o vissem ; 
recebeu-QJ mui humano fraoqueando-Ihes a mão 
por .demonstração mais urbana; chegou o pri
meiro a beijar~lha: Que be U;.to, disse oOeu~ 
trazeis os labios viscosos? Senhor, respon<Jeu 
o convidado, ao $ubiró monte. me achei can~· 
sadot e sequioso, e para alimentar-me, e vir a 
adorar,.vos maisliseiro,. t0p'andQ ~m .po':1c~ I , 
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abelhas, e pobre enxame um fav.o de ~cd, () 
gostei, e com isso ,pude com mais brevidade 
cl)egar a vossos p~s~ sem ~ue, es~e alvorol«) 
me deixasse advertir em pUrificar mlOha bocca. 
Callou Jupiter, eveiu o segundo; ao. pegar-lhe 
da mão retirou o grão Tonante, ~ disse: Com 
mãos ensanguentadas vos· atreveiS a tocar ,3 
minha? Respondeu o home.m com a mesma 
pres~a, que seu companh~lro : encon~ran~o
em o caminho uma amoreIra desfrutei mela 
duzia de amoras, com que alentei m~us .passos 
para chegar a vosso acata~ento, tlOg.lU-se a 
mão em o viço do fruto. DIsse, e retlrou--se" 
sem que o terceiro ousasse a chegar, .a tempo, 
que appareceu o _ quarto, que haVia ficado
atraz: como tardastes mais que os outros, lhe 
disse Jupiter ,quando. todos devieis vir voando ?
Divino Jove, respondeu' elle, sou h.umano, '.e 
cansei e achando-me sequioso, parei a m~glr 
de-u~a cabra perdediça uns tr3:gos de leite, 
com que me cobrei para esta 'Subida. . 
'Aqui pôs Jupite~ os~lh?s -em o terce~ro, que 
se conservava mais desvIado por mais reve
rente, e lhe disse: e vós com que alentastes () 
vosso desalento? Senhor, r-espondc;.u elle, tam: 
bem o senti .como homem, masnao o repar~. 
como grosseiro, ~arecend..0-me q~e quem subta 
pela ambrosla dlvlOa, nao era Justo gostas~ 
primeiro os manjares humanos; o que fiz, fOI 
abrir a botca ao orvalho do ceo, e com elle 
me refrigerei; com só este viatico. cheg? á 
vossapretença. Aqui severo Juplte.r dIsse 
para os outros: e vós outros, que camlOhando 
àomeu banquete vos embaraçastes com as 
golodices do mel, com. os r!ga«>S. da fruta, 
cem asgrossarias do lelte,~ao estals-eapazes 
4:\e gostar os nectares celestlaes, queesse~!fó 

- se -permittem a quem se abstea1 das delittaS 
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terrenas; com que vos dou por excluidos deste 
banquete; fique só a se.r meu convidado o que 
se alentou com o bornfo do ceo sem embara
çar-se _ com as gr~ssarias da terra; e pegando 
da mao ao terceiro, o assentou á sua mesa, 
aonde gostou e!h doçuras, quanto lhe dispen
sou em ambroslas. 

A doutrina já a tem dado Jupiter e o 
ex~mplo meditem as Religiosas, para que se 
ammem a desprezar aquelles regalos, que 
buscados pela natureza podem sei' estorvos 
para os que lhes dispensar a graça. Senhora, 
torno· vos a exhortar a que as trateis muito 
bem em o vosso otlicio; os regalos, se os intro
duz o appetite! são venenosos; porém se os 
otferece .a provIde.ncia, são salutiferos; gostem 
o que tiverem, amda que seja bom· não- se 
desvelem pelo gue não tiverem por se; melhor, 
e desta SOrte nao ficará escrupulosa nem ainda 
a mortificação; são mulheres, tratem-se sem 
rigor; são Religiosas, tratem-se sem melindres 
e vós,. porqu.e nada lh~s falte, suppri com ~ 
Vossa mdustna o que- nao achar a vossa possi-
bilidade. ' 

• 
-A CORUJA Á ROUPElRA 

Ema sua otlicina administrando a Roupeira 
o seu oflicio, dizia: daqui tome cada qual () 
que lhe toca. O que toca a cada qual, lhe 
respondeu. ul!la coru;a,que a seguiu, é a sua 
rou.pa. mUI fica de asseio, e mui pobre de 
cunoslda-de. Desta sorte senhora lhe haveis 
de administrar. dai-lhe ~ella a li:npeza que 
encommenda S. Bernardo, e a. pobreza: que 
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recommenda S. Fran~i~co, e assim f~rei~ ~. 
vosso officio, e as Rel!g~osas a sua obrl~açao .. 
deixem para a perfelçao os pontos mludo~, 

ara a roupa só os costumados, fiem mais 
~elgado em as suas ~ejs~ .q~e em o s:u us'!; 
não lhe mand.eis vestir CllICl~S. que nao estao 
em a Thebaida, nem lhe deiS hoUandas,. que 
não estão em o mundo: açucenas tecidas, 
. . fiados merece o contacto de nlulheres) jasmms . d· 

uras mas pano pobre, tear grosseiro se ~ve 
~ar ;. mulheres sacrificadas. Em os hab~tos 
.adverti não fação .galla da mortal~a, que ISSO 
será fazer zombaria da morte: .serao taes .. que 
motivem devoção a quem os Vir, e se. edifique 
a quem os olhar: não se achem de mistura a.s 
reliquias da vaidade com os córtes da mortl· 
ncação: a nós as corujas, ~porque temos os 

dos de Freiras nos nao deu a natureza -touca., ~ EA 
uma penna de côr. se a natureza na~ 10ra 
sabia, não nos deixara chans, e . OUVI para 
-escarmento o que nos succedeu uma vez, que 
.quisemos enfeitar-nos. 

Chamou a aguia a côrtes a todas as aves 
ara . disposições, que toca vão á. sua Monar· 

~hia' vierão voando ao seu preceIto: as cor;x
jas ;eparando em si, sentiram o verem-se tuo 
chans, porque quiserão ent~ar em aque a 
publicidade mais garbosas; viam o verde n° 
papagaio, o encarnado na arara, o am~re o 
-cm o pintasirgo, o dourado em o pavao, .0 

rateado em a pomba, e a este te<?r as mais 
~ves, com quem a natureza repartiu as SU~S 
galantarias; e abrumadas em esta emul_aça~ 
voavam pesadas mais,. que para. ~ alto, lDch· 
nadas á terra, e por isso conceblao taes de se: 
jos: avistáram em o cam~o uma arara morta, 
todas cj:>ucordáram em .nao perderem a occa
siã!l,que se ~hes ofterecla, ~para lográ-la des ... 
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ceram ao campo, e despennando a ave, se 
enfeitáram com as suas pennas repartindo-as 
entre todas: não vos· admireis, senhora, deste 
feito, que se os homens hoje 'se adornão com 
os cabeIlos de herejes mortos, que muito que 
houvessem aves, "que se composessem com as 
pennas da arara defunta? Muito contentes 
com esta galla de furta-côres, ou de côres 
furtadas levantamos o vôo até a esfera, em 
que a nossa Rainha nos esperava; a todas as 
outras honrou, e recebeu benigna, e pondo em 
nós os olhos, disse desdenhosa: quem são 
estas, que as não conheço, porque para coru· 
jas tem pennas de arara, e para araras tem 
forma de corujas? Envergonhadas não soube
mos que responder-lhe; eIla nos despediu 
mandando abatessemos as asas á terra, até 
que em eUa despissemos o que não era nosso. 
Este caso, senhora, que vos parecerá uma 
fabula, se o profundares, vos parecerá um 
exemplo; tirai-lhe a concha, e aproveitai-vos 
da perola, annunciai-o a vossas irmans, e 
saibam todas que se sobre as cinzas do habito 
.misturarem os dixes da galantaria, e os moldes 
da curiosidade, isto são as pennas da arara; 
quando forem chamadas a juizo, póde dizer
lhes o melhor Juiz, que a aguia: quem são 
estas, que as não conheço, porque para reli
giosas trazem insignias de seculares, e para 
seculares trazem caracteres de religiosas? 
Livre-nos Deus desta ira de .Deus. 

Já ouvirieis de certo cavalheiro Hespanhor~ 
o qual, illustre e poderoso, vivia com modestia 
tão christã, que em o seu trato não havia cousa, 
que cheirasse a vaidade, tudo era edificação_ 
Esperava-se na sua terra ·uma occasião de 
grande empenho, e celebridade, para a qual se 
preveniam com custosos luzimentos: mandou 
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o cavalheiro ao criado, que lhe trouxesse umas 
amostras para o vestido desta festa. Sahiu 
eUe, e entraram parentes, e amigos do fidalgo 
a visitá,lo, toda- a pratica foi da occasião pre~ 
sente, cada um se gabava da galIa~ que preve
nia, qual do rico do bordado, qual do brilhante 
da téla, qual do precioso da abotoadura: ouvia 
o cavalheiro desgostoso, e caUava timido sem 
atrever-se a reprehendf'r,lhes tanta vaidade, a 
tempo que chegou o criado com as amostras 
de uma téla rica, e já de travesso, ou já de 
enganado, persuadido a que em tal occasião 
quereria seu amo luzir como todos, sendo 
quem era; viu elle as amostras, e com indi
gnação as lançou em um brazeiro, que tinha 
junto a si, dizendo: « estas amostras não são 
do meu pano II. Assim deixou os circunstantes 
reprehendidos, ao criado ensinado, e edificados 
a todos, os quaes não podião dar á modestia 
nome de avareza, pois sabiam que quanto 
apertava a mão para si em o superfiuo, a alar-
gava com os pobres, e necessitados. . 

Senhoras, que professais pobreza, adverti, se 
diz o vosso habito com a vossa lei, não vos arris
queis a que vos desconheça pelo vestido quem· 
vos ha de tornar conta do habito, e vos diga: 
« essa amostra não é do meu pano II; e vos 
arroje em maior fogo, que o do brazeiro: arre
medar no traje á esposa do homem a esposa 
de Deus é arriscar-se a que elle a negue; porque 
quem se disfarça, não se conhece, a sua purpura 
é a sua mortalha; tudo o que ê enfeitá,la, é 
desmentí-Ia; não ha olhos a quem pareça bem 
uma Religiosa profana; as de casa murmu
rão-na, os de f()ra reparão-na, os de Deus 
condemnão-na; pois logo para quem se adorna 
esta Religiosa? Se é para enamorar-se em o 
espelho, assim como Narciso em a fonte, elIe 
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lá converteu-se em fonte, elIa cá ha de con
verter-se em caveira. . A Religiosa, que sae da 
sua esfera em o traje, aggrava; a secular. que 
em o vestir deixa o seu permittido, edifica; 
profana a freira nesta materia o seu uso, mUF
murão-na; veste-se a princesa com modestia, 
louvão-na; aquella fica á vista do ceo muito 
feia, esta aos olhos de Deus muito formosa, e 
tanto aqui se agrada do que se lhe dá, como 
acolá do que se lhe furta. O quanto se offende 
da freira vaidosa, em muitos casos o achareis; 
o quanto se agrada da princesa humilde, vereis 
em este acontecido a Santa Isabel filha deI· Rei 
de Ungria princesa de Lotharingia. 

Havia-se esta senhora desfeito das gaUas e 
joias para' vestir com o seu preço aos pobres, 
e soccorrer outras necessidades ~ succedeu pois 
que o pr-incipe seu marido teve repentino aviso 
de que uns senhores Ungaros se achavam perto 
da sua côrte, e queriam ver sua esposa em 
obsequio del· Rei seu pae; afHigiu-se o principe,. 
porque o tempo era mui breve, e sabia que 
sua mulher não tinha aquelles adornos, que 
pedia sua grandeza para comprir com os 
estrangeiros; e disse-lhe estava pesaroso de 
que a vissem aquelles senhores sem a ostenta
ção, que em aquelle lance pedia a soberania 
dos seus estados, nem sabia que se fizesse, 
porque já não havia tempo para pr,evení-los. 
Respondeu-lhe a santa, não tivesse pena, por
que a ella se lhe dava muito pouco daquellas 
vaidades ~ fóra de que Deus, pOi' cujo amor as 
havia desprezado, os tirari.a bem de aqueUe 
empenho, Chegaram logo os senhores, e 
havendo dado sua embaixada, chamou a sua 
esposa, e ella entrou tão formosa, tão bizarra, 
tão ricamente vestida de uma téIa de côr de 
jacinto, e joias preciosissimas, que era uma 

'j 
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a.mir~çã() ; mais que todos ficou admirado seu 
marido d'esta novidade, e . quando se viu só 
com eUa, lhe perguntou, donde houvera aquel
las joias, e ganas; e eUa lhe disse com um 
surriso: « senhor, o Ineu· guarda joias é mui 
fiel, e nunca que as haja mISter, me fará falta,. 
dai graças a Deus, que sempre torna com 
melhoras o que se dá por seu amor, e se des'" 
preza em seu obsequio. Estas demonstrações. 
faz Deus ás senhoras, que em o mundo fazem 
desprezo do mundo; outras emcontrano fará 
com as freiras, que levam o mundo á religião: 
cúidado com este ponto, que é mui miudo. 

Em os habitos e roupa lhes dareis muito 
asseio, e poucos perfumes; não seja que do 
fumo façam o fogo: cheirar a delicias não e 
para religiosas, que quando recreiam o olfato, 
escandalizão a razão; se a Deus cheiram mal, 
a quem esperaes que cheirem bem? As crea
turas, que neste particular vos virem nimia, 
não vos hão de ter por justificada: fragrancias 
de mulheres profanas não dizem com mulheres 
endeusadas. Foi Jacob fortar a bencão a Isaac 
em traje de Esaú; o bom velho que já dos 
olhos se lhe tinha apagado a luz, disse: « a 
voz é de Jacob, mas o cheiro é de Esaú li ; e 
assentou por esta circunstancia em ser aquelle' 
o seu primogenito, e como a tal lhe deu a 
benção, ..e nelle todo o seu morgado; Jacob 
sempre foi um homem de Deus, Esaú sempre 
foi um homem do mundo, e é cousa tão dJfli
cultosa persuadir-se a que cheire ao homem 
do mundo o homem de Deus, que ainda 
conhecendo Isaac a voz de Jacob, não pôde 
crer, senão que fosse Esaú: a voz é de Jacob, 
mas a mão, e fragrancia é de Esaú; esta não 
póde mentir, que creatura do eeu não cheira 
a creatura da terra. Assim as pessoas dedica-

I - Alguns. trechos em ~prosa 

das a Deus, quando cheirarem ás delicias do
seculo, não as hão deter por um Jacob justo,. 
bão de tê-las por Esaú mundano. Desenganai
vos, senhora, que em quanto buscarem estas 
fragrandas, não hãod:epe4ir ao esposo as 
leve ao cheiro dos seus unguentos; as que 
correm pelas delicias do ceo,são as que ~ 
não embaraçam com as da terra; estas dirão 
uma, e outra vez: c Trahe me post te, e gozá~ 
fam dos aromas de Sião, porque fogem aos 
fumos de Babilonia. Neste particular fazei 
muito, senhora, por persuadir. a vossas· irmãs 
ao melhor, servi-as muito' prompta para a cari
dade, muito alheia para a delicia, e quando 
instem em seus profanos cheiros, se vos pedi
rem fumos, dizei-lhes que os levou o vento; se 
vos pedirem fiores, dizei que estio em os alta
res; se vos pedirem aromas, dizei que estão 
em a India; se vos pedirem oleos, lembrai-lhe 
os da unção; se vos pedirem brazeiro, lembrai
lhe o do purgatorio; andem muito continuas 
ao cõro, muito chegadas á Igreja, muito devo
tas ás missas, e assim cheirarão a incenso, que 
é o mais grave de todos os' aromas: é cheiro 
de Deus, e até em a gentilidade foi cheiro dos 
deuses. Não só ás religiosas, mas tambem ás 
seculares é bem se inculque esta fragrancia. 
Assim o entendeu certo fidalgo hespanhol, o 
qual levado do seu genio usava de cheiros com 
demasia; esta lhe murmurava uma senhora, 
dizendo que os homens haviam de cheirar a 
polvora,.sendo a dita dama mais enfeitada que 
devota; chegou ao fidalgo a murmuração, que 
ella fazia delle, e respondeu a quem lha reve
lou: « dizei á senhora D. Fulana que quando 
sua senhoria cheirar a incenso, cheirarei eu a 
polvora; assim a deixou advertida, e a si des
picado: o bem é para todos, o mau para 
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nenhum;' façam as religiosas uma partilha 
composta de todas as virtudes, assim como o 
thimiama dos Judeus o era de todos os aro
mas; esta queimada no fogo do amor, subirão 
ao ceo os seus perfumes, encherá a terra sua 
fragrancia: sede puras 'como a açucena, sede 
candidas como o jasmim, sede humildes como 
a viola, sede abrazadas como a rosa, sede 
angelicas como a angelica, e tendo todas estas 
virtudes, cheirareis a todas estas flores, das 
quaes fareis a Deus um ramalhete firme, que 
dure por toda a eternidade. 

.. ' 

II - VERSOS 

DE «A PRECIOSA» 

I 

Mote . 

Já por Clemencia deixei 
Tudo mais que ella não fôsse 
Quero-lhe bem, acabou-se. 

Glosa. 

Perguntais-me por meu gado? 
Ha muito que anda perdido, 
Porque eu só tenho o sentido 
Aonde pus o cuidado; 
Anda por hi desgarrado, 
Muito ha que delle não sei, 
A piedade lhe neguei, 
Fugi da sua assistencia, 
Que até a mesma Clemencia 
Já por Clemencia deixei. 

De' minha estancia aldeana 
Me dizeis que vos informe: 
Quem tem amores não dorme, 
Eu já não vou á cabana; 


