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aOOiOa a Villa Oe S. Anlonio Oo JarDim . 

• 

IIJ.me S.or . .. 
As sabias, e energicas dispoziçoens, que V. Senhoria 

tem dado em todo o tempo do seo Governo, e princi-

' 
(*) Bste Sermão foi pregado na Matriz do Senhor Bom 

Jesus do Jardim aos 13 dias de Junho de 1817 e, como se verá 
foi efferecido a Manuel lgnacio de Sampaio. faz parte dos Do� 
cumentos, que me enviou de Lisboa o Duque de Palmella, ii
lustre filho daquelle Governador do Ceará. 

O Conego Antonio Manoel de Souza, de appellido o benze
cacete, nasceu em 1776 na Serra do Martins, termo de Porto
alegre, no Rio Grande do Norte, filho legitimo de José Soares de 
Lemos e o.a Maria Geralda de Soiza. 

Estudou humanidades e seguiu os cursos do Seminario de 
Olinda, onde recebeu ordens de presbytero em 1800. Depois de 
ordenado voltou para a terra natal e ahi serviu corr1o parocho 
interino durante alguns annos. Serviu tambem de parocho en
commendado da freguezia de Pombal e depois da de Jardim, onde 
foi collado em 1816 mediante concurso. 

Era homem de grande intelligencia e de conhecimentos, 
111as nutria paixões violentas. figurou em quasi todos os acon
tecimento� do Ceará desde 18 t 7! to mando parte activa e salien
te na revolta de 1�32 corn Pinto Madeira a quem acompanhou 
em todas as vicissitudes. 

Absolvido pelo jury do Crato en1 1�37, residiu em Recife, • 
• 

• 

• 



REVISTA 

. Li ' 
11 

nente, e mais distincto gráo de herotsmo, t m .c. mpra� 
tod� a estima daq.;ts pessoas , a q.m xega a nottCJL d ta 

grandes, e tão heroicos feitos. . _ 

E como poderia eu izentar-me de trtb_utar -
nhoria aq.es sig11aes de veneração, de r pell , d r

. 
c o 

nhecim . t · , para q' os estranhos quiz rã o te
. 
r oportun

_
J a

de? A sorte, pois, q' não offerece a todos Jgual de. tino, 

negando a muitos, o q' só a pouccs franquêa, tr' zen o .. m e  
á abitar neste paiz o mais ditozo pelas influ . ncia o 
Governo de V. Senh oria , abrio-me agora p o rta · o-!oria, 
e á honra . Eu vou p.r tanto a aproveitar·me da q· pode 
caher a hu vassalo, q' ainda na crize do� mai. fune to 
acontecim.tos, acontecimentos filhos da vertigem, e da 
d�so rde.rn sôbe unir os sentim tos do seo coração, á a
btas Letz do seo �oberano, e q' fazendo im�ortar todo o 
seo

_ 
prazer na sati sfação de se dever de obediencia, c r· 

na,_ mas verdadeira prova. SuiJ, Senhor, a nin u m c m 
mais Razão, e com mais confiansa poderia eu dilatar-me • 
M?ntemor Yelho e Acarape e só em v v ltou · J r in1 aht falleceu a 25 de Agosto de 1 :�57. Outr dã morte em Setembro. ata . ua 

Velho, cego.! ca�s�do �elos anno pel , d 

rio De N L v· 
. eLa. lO De Jtmeir I 'l T 1 

Ha des� . 
tanna, 1833. 
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tão francamente nesta pequena obra do q' a V. Senhoria, 
q' acreditado pelas exuberantes provas de fidel idade ao 
Soberano, de amor, e de caridade aos seos subditos deixa
me prezun1ir, q' satj sfeito com a materia do assumpto 
feixará os Olhos a tibieza, a languidés, e indiscripsã o dos 
seos traços. Hé por isto que offereço a V. Senh()ria este 
testemunho da sincera veneração, e Respeito, que consa
gro a Pesso:.f de V. Senhoria, ao qual em aceita lo, fa
zendo me o mais ditozo, nada mais aspiro, senão que V . 
Senhoria do rneio das mais constantes f<=.l icidades queira 
dar frequentes occazioens para emprego do seo serviço 
a este, que com a mais justa consideração hé 

· 

• 

De V. Senhoria 
• • 

o mais reverente, sincero \t� . o r, 

e prompto Capelão 

• 

• 

Annunliaverunl crn i jusliliam ejus: e! viOerunl omnes �o�uli �loriam ejus. 

Ps. 96. V. 6� 
• • 

meis iracunois. • 

Ps. 1 7. V. 5 1 • • 

Assim justamente se expressava nôtro te�po o �eal 
Profeta suavizando a amargura do seo coraçao, senstvel 
á triste

' 
nova da rui na dos seos inimigos, pelo felis estado 

do seo triunfo e credito das armas dos seos fieis solda .. 

simo reconhecimento, e trazer.do aos seos labtos a ternura 

do seo coração todo agradecido, publica dever ao Senhor 



RF.V�STA 

sentim tos de fidelidade, e de respeito, q antma
.
ra� sempre 

os nossos coraçoens. E assim co!llo 
.
nós a.tnbumdo ao 

Gloriozo S.t:� Antonio, como especial Padroeiro das nossas 
armas com tanto fervor nos prostramos hoje ante os AI 

protecção; assim Elle, qual outro David, tnunf?nte . as 
pcrsiguissoens do seo filho A bsalão resol úto ao d1spot1co . 
exbulho da Coroa ·de seo pai pellos concelhos do maldito 
Arquitofel, xeio da mais ardente caridade, reconhecendo 
em o Senhor o principio, e fim de todas as coizas, des
cendo como Salomão do alto do Trono ao infimo do 
Presbiterio, imitando em hua só acção as virtudes mais 
recomendaveis dos heroes da antiga lei, render lhe-há en
tão o mesmo tributo de graças, q' a Escriptura Santa nos 
refere de David, . especialmente pello feliz Rompim.te dos 
lassos, com q' a mais astucioza mão nos hia prender 

Deus qui das vindictas·mihi &. 
Sim, Carerizanos, o Stnhor se dco a conhecrr aos 

�os�os inimigos p.r aquella parte, p.r onde 5e fas mais 

ras �rombetas dos Levitas p r ordem de Josué, tinha feito 

a-

• 
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ti (a), esmagou a víbora, q' hia contaminar com o seo ha
lito pestifero a região mais sadfa do corpo politico do 
Ceará, aterrou ao atrevido declamador contra a sublimi-

. da de dos tronos, e santidade Jos altares inflamou o Raio . . , 
de sua JUStiça e fes cahir amortecido o terceiro filho da 
deso�ediencia, dél soberba, e da prostituição (b), que per
tendia proscrever p.a sempre os antigo<l Direitos da Sere
níssima Caza de Bragansa. Bem vedes, Senhores, de quem 
fallo; não noteis p.r tanto na gravidade de minhas ex
pressoens, principalmente naquella parte, em q' para des
afrontar o decoro das leis, q' observamos, he-me precizo 
uzar de termos menos vinculados ao Respeito, q' vos de
vo: todavia procurarei, quanto me for po�sivel, cingir 
minha declamassão aos mais decentes limites com pro
testo porem de não omittir a verdade do q' sinto ... 

No mais bello, e mais ditozo espetaculo, em q' se 
axavão os Divinos, e humanos interesses em toda a ex� 
tenção do Careri pellas sabias rnaximas do seo Governo 
introu o it1imigo, disfarsando sob os dictames d'huma 
affectada politica o veneno de suas torpes, e abominaveis 
i11tençoens, principia p.r illaquiar a fidelidade de hum po ' 

\'O, q' o Respeitava como alumno de hua educação 
igualm te simples, . q' regular, hu povo, q' o esperava ex
clarecido com o luzimento das letras, a que se aplicara, 
hú povo, q' ancêa por apertallo em ·�eos braços, e p.r 
offerecer-lhe o sagrado oscullo da pas, entre-tanto pro
cura cavillozamente romper os lassos, com q' o melhor 
dos Soberanos á custa das mais publicas e exuberantes 
mercês se tinha unido ao resto dos seos vassallos. pro- . 
metendo transplantar nas faldas do Ara ripe p.r meio de 
hu sistema novo, e impraticavel a fertilidade do Apeni
no (c), a salubridade do Libano (d), e a santidade do AI-

(a) O Padre José �artiniano �ice: q' ti!lha justo �om os 
do Rio do peixe, e Pianco a conqutsta d? Ico e Aracatt (b) o 
Crato se rebell1ou depois da Paraiba, e Rto grande. 

�c) Monte q' circula a I tal ia tão fertil, q' os Po�tas 
.
fingião 

nelle a habitação de Geres, Pomona, e Baco. O Em1 sarto com 

seo sistema promitia emend
_
ar as estaçoens do 

_
anno. (d) Mon

te em Fenícia, cuja fragancta empebde e os btxos venenozos . 
• 

• 

• 

• 
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verne (a), 

liberdade no mesmo instante compt�mdo-nos a ttr!ll ar:-

mos com carathéres de sangue. 
as escnptu ras da m?ts v ti 

dade! Oh, rngano ! O triste segutdur da hb�rtmagem, e 

da prostituição se oste�ta com tanta ó��dra, querendo 

fazer servir aos seos proJectos a nossa simples toleran

cia! HU fementido, hll embusteiro, falso em seos prín

cipios, temera-rio em seos projectos, escandalozo em suas 

propoziçoens! Sim, e hé deste m odo , q' procura fazer hú 

estabelecimento de gloria sobre hll cumulo de mentira�, 

onde tudo h é aerio, tudo inconsequente, tudo ridicullo. 

Mas hua religião, q' não tem por objecto principal o te

mor de Deos, hua doctrina, q' dispensa ao homem da 

obediencia, e do resPeito divido ao seo legitimo Sobe
rano, hll sistema q' longe de distinguir o merecim.t•) das 

pessoas, e de estimular aos froxos á pratica dos boens 
costumes, e _a trilh�r o caminho das virtudes p.r meio de 
hu� verdadeira c

_
artdade, só tende a hua igualdade arti-

fetto em coraçoen s  afferrados p.r mercé dos Ceos ao te· 

�o. ma1s antes desafiarao o bno dos vereia dei ros Catho-

(a) Monte 
� · 

Embaixador. 
0 0 mms estup1do dos Crat n f i teit 

(d) No dia · . 
-Vi\ra a lil r-

se erao dtspoztçoes a partir 11tra I #. 
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spirados p.r Deos, q' hé a unica salvação do5 povos, q' 
h é a sua defeza q · os escuta, q' 0s atende quando deli e 
se v aliem· nas suas tribulaçoens, e surgem da profundi. 
dade da sua consternação, e .da sua tristeza, e ao primei
ro aceno dos seos Chefes correm intrepida, e apressada
mente armados a desafrontar a injuria, q' tinhão recebi
do naquelle momentaneo triunfo, a que tinhão dddo lu
gar a pureza, a innocenci3, a sinceridade dos seos cora
çoens, e a maxima politica do seo Capitão. 

Então, meos Senhores, então se fes patente, que a 
mais denodada valentia r1ão pf)de rezistir a hu simples 
impulso da justiça, quando é lia o h é na Realidade; Os 
perfidos tenazes em substentar a impofia da sua opinião 
trPmem sob o cargo dos seos delictos; disfalecem aque
les braços, q' pdrecião animados pello inimigo cõmum, e 
de repente se conciderão presa, de quem sabe invocar o 
nome daquelle .. cujo poder mar1a ào Ceo Com effeito o 
nome do Rei proferido aos mais renitentes na serie de sua 
obstinação desarma as intençoens mais anticipadas e fês 
q' primeiro caissem p.r terra as armas, do q' os braços 
que a substentavão. Tudo h é miratulozo neste conflito: 
as consciencias mais escrup ulozas dão-se ao manifesto: 
os reciozos dão se as maons: a cauza fasee cõm um : a 
soberba fica abatida: o perfi do esmorece, reconhece-se 
prizioneiro (a) dando a maior gloria ao nosso triunfo a fe 
licidade do sucesso, donde se verifica a justiça da cauza, 
q' Deos tinha tomado debaixo do seo patrocínio, dando 
occazião ao ciume aos nossos sircumacaóns Não foi per
cizo, q' os nossos concidadaons se �omunicassem 

.
ante c i· 

padamente sobre hü objecto da mator consequencta, não 
foi percizo, q' elles p.r leves demonstraçoens (como suce .. 
de em símilhantes occazioens) manifestas huas vezes pelo 
descuido, outras offerecidas debaixo de figuras artificio 

(a) Os Patriotas no dia 11 de
. 

Mai� etn q' f?i a R e taura
ção previnidos de polyora e �alia ]Uravao reststtr �á ��sta �a 
propria vida o seo partido, no mstante em_ que o. Capltao-mor 
aparecéo co111 a stla tropa aqueles se poze.·ao ein hnha de bata
lha, rnas sendo acon1etidos estnorecerao todos sem fazer acçao. 



• 

· 
d hu l -

Jil .. 
riencia, e . rio m i . A 

no desarmava o seo golpe, e nestes t ,rm 

convinha. . 

Mas emfim em hU instante mamfe tou . 
ln· 

bres sentimentos de fidelidade, e drsobedrencta, r�In�· 

isto mesmo, q' com mais justiça SOf!JO ob n gado a con-

te Deos das mir.ericordias , que protege abertament · a lt· 
gitimidade do trono de Portugal, emculcando-no o� 
sobejas provas a realidade da Historia na prome a , q 
fizera ao nosso primeiro Monarca no Campo memora. el 
de Ourique. 

Res�ntidos pois todos os boen vassalo do pene-
trantes estimulos de .Respeito á Religião, de amor á pa · 

tria, e de fidelidade ao Soberano se asemilhão elle na 
uniformidade dos seos coraçoens aos soldado de Da\ id, 
dispostos reciprocamente a subplantarem com toda a etl
cacia digna de sua reconhecida genero idad a pernic ioza 
al

.
tivéz 

.
d�s imsircumsizos Philistteos rompamo de hua 

ves: drzrao �lles p.r boca do P. Sal mista: rompamo· 
s�as duras pn�oens, t lansemos de nó. eo jugo tiranico · 

qu� seguem os cam1�hu s  da v e rdade , e da ju ti a. uam 

• 
(a) Dizião os · , � , . 
(b) Ps. 2. V. 3. 

e ea tsta . 

• 

qu 
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cia, aprendei a obedecer a0 Soberano da terra, cumprin· 
do esse dever imposto pello Supremo Legislador: povos 
especialmente do Brazil attendei a gente do Careri quan
to se fas recomendavel p.'r meio de hua acção, q' sen
do filha do primeiro preceito do todo Poderozo não des-• 
abona a esperansa de h u premio eterno; p. r quanto o 
seo merecimento não hé somente satisfatorio, mas hé tão 
bem impetratorio: Respeitai, e obedecei a aquelle Princi
pe, que alem dos direitos, q' p.r hua tão antiga, como le
gitima tradição dos Ceos tem sobre a nossa obedier1ria, 
se f�s respeitar, e obedecer dos seos vassallos mais pello 
amor de hu pai, que pella força de hu Soberano: Princi· 
pe, q' não só sabe dirigir ao bem cõmum dos seos povos 
as forsas e vontades particulares do Estado, senão as suas 
proprias forsas, e a sua vontade: que não só procura a 
vantage dos seos vassallos, servindo-sse para isso de sua 
Auctoridade Augusta, mas tão bem de suas grandes vi rtu
des, e dos seos bellos exemplos : que zelia os sagrados 
deveres da Religião : que adora ao ·supremo De os da 
justiça: que estin1a aos Ministros do altar: que emprega 
hua grande parte do dia em tributar os devidos cultos ao 
Soberano dos Reis, sem se esquecer com tudo de applicar 
a outra parte em fazer bem aos povos, proteger a imno
cencia, e punir a mal dade, tendo sempre diante de seos 
Olhos a Ternur4l, e Piedade extremoza do seo coração. 
Retratado p.r Solomão no livro da Sabedoria, escolhido 
de u.s pella sua providencia p.a Reger hua parte do Uni
verso na equidade, e na justiça (a), Elle sabe p.r isso re
ferir tudo o q' fas o interesse dos seos v:1ssalos de manei
ra, q' se esquece dos seos proprios i�teresse

_
s, e ocupado 

do bem de todo o Estado, não se de1xa affe1çoa r de huas 
partes com prejuizo das outras. Cumprindo pois a �isca 
estas duas sabias maximas de Platão (b) tem-se feito o 
mais Amavel e o n1ais Digno de respeito de todos os So
brranos. A h! E como seria para louvar-se; ou ainda p.a 
umsentir-se, que hll bando de rebeldes con:t suas suges
toens falc(ts e temera rias ve>s fizesse compltces dos seos 

::> 
, 

(a) Lib. Sapient. Cap. 9. (b) Cicer. de Off. Li v. l N·. )5. 
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nem a o m e .. 'i ' · · 

conhP,cem mais a lei, negão a obedJencta ao .. o berano, 

precipício desarma outro precipicio. 
A paz, a doce paz, que reinava em P�r�ambuco a par 

da obedienciadevidaao Chefe da bel la famillia de Portugal, 
virtudes tão relevantes, tão bel las, tão uniformes, con•o ver
dadeiras filhas do espirita Pernatnbucano, combatida da 
vagas das procelozas .ondas do despotismo de hua anar
chia deixô-se emxovalhar, mascarando desta sorte o ex
plendor das demais boas qualidades, que emserrava. Per
nambuco mesmo, o Jardim do Brazil, campo ameno onde 
a religião sagrada, qual outra planta favorecida das su
perabundantes agoas de hua fonte perenne, a o mbra de 
hua Coroa enrequecida das mais distinctas virtude do 
heróes, q' a tem síngido nas majs cr;ticas estaçoen, se 
deixou ver carregada p r todos os lados dos bello , e a
zonados f�ucto� de . bençaons, fructos dignos do Etern0, 
xegou ao Imfehz tempo de ver-se reduzido a hua·vinha 
disso�ada, segundo a fraze da EscriptufJ, xeia de ortiga , 
e espm�os. Desapareceo nelle, a verdade, e a singêlez.a: 
a menu;a, e o orgulho erguerão o seo trono. Quem di -
se�a. q os 

_netos dos Fer�andes Vieiras .. esquecidos da, 

g� 1rao aos seos A�ós, se prostituissem com tanto e can-

nos ao amor . . 

• 
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degredassem do nome, do hon rozo nem e, de q' �e h avião 
cortdignados pello heroismo de seos parentes! NingtJem 
o prezumira; rnas p r desgraça assim succede. 

Extinguia-se o farol da paz, e os homens cegos da 
Razão levarão os seos projectos até onde poderão xegar 
as forç·as de suas desorJenadas paixoens: o dispotismo, e 
a alucinação principiarão a dirigir os mais notaveis sue
cessas: o eco da Religião ja não retumbava igualm.te em 
to·do o corpo da· Egreja; p.r quanto esta me�ma deixou-se 
fascinar em alguas das suas partes, e perdendo a tão justa, 
como necessaria propriedade de sua solidéz pella corru
pção de varíos dos seos membros, manifesta os seos sen
timentos pellá articullação de hua vóz ja rôca, e desuza
da. Que desordem ! Que qesgraça! Que .horror! 

• 

Não há p.r tanto �eios, p.r onde se possa conseguir 
melhor veRtura, a parte principal da região Pernambu·
cana concebeo infelismente no seo Seio o veneno mortal : 
como hera possivel, pois, que não se contami!1asse todo 
este corpo? Em po�co tempo se descubrirão brexas, se 
manife�tarão canáes, e poderão então os desgraçados levar . 
a epedim!a até onde podia xegar o mao halito .da sua per 
suazão r Interesses extraordinarios alliciarão a vontade dos 

. seos comissarios, elles contendem sôbre a preferencia do 
maior trabalho, e hé nesta conjunctura, q' o •osso paiz 
correo mais sedo á sua desgraça. Sim, e q' desgraça não 
foi a vossa? Vós vistes eclipsar-se o explendor das leis, q' 
os vossos maiores sempre respeitarão: a mesma lux da 
razão afroxou entre vós os seos raios, perdeo em grande 
parte o seo natural brilhantismo. · 

Difundio-se o espirito do erro disfarçado com o trage 
de maxima philozofia levando, em hua mão, o funesto es
tandarte da Revolta, · em q' aparecia a imposta inscripção 

· 

de liberdade, emquanto com a cJutra descarrega o golpe 
mortal, e nada menos fas, q' a destrui.ção total do m.mo 
homen1· hua vez q' lhe sereia · as columnas mais firm-es 

mental da ReligiãO Sagrada: ·sim Senhores, a Religião,· 
essa lux Divina, esse dom preciozissimo da Providencia 
p.a socorro dos fracoS; a Rel�gião, ·.sem .a q.l o hom.em • • • \ 

• ,. 
' 

• 

• 

• 

• • 

• • • 
• • 
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d C· . ' 

a vossa diviza . . . 
. . 

. 
. . 

viver contentes no meto de tantas desordens. f 01 ab1do, 

Principe, de hll Protector, de hu Pa1, qu�l f01 semp�e 

de boa mente suportar hu jugo tão pezado , a q vos sue .. 
cumbistes p.r hua irrupção imprevista, a n1e mo tentpo 
q' as circunstanciàs actuaes não convidavão, q' e des ta�
se do segredo o nexo, q, predia o tenue fio da vo sas vi
das . Que triste circonstancia! Que scena perigoza! Mas 
a cauza hera juntamente Divina, q' humana; e hera p.r 
isso mesmo forçozo, q' se nos reprezentasse como miste
rioza; comvinha pois, q' assim como o inimigo astuto 
procura emgrossar a sua téa, servindo-sse para isso no 
principio d� �o. mais delgado, Deos , aquelle Deo de 
1mpenetrave1s JUIZos� q' sempre custumou servir-se das 
creaturas mais fracas p.a exercitarem os decretos da 
maior importancia, .escolhe-sse o C.ratto p.a ser o teatro 
das

. 
grandes maravilhas, de q' tí nheis de ser ministro ; e 

asstm como elle em outro tempo quis, q' de entre as Tri-
� bus, sendo a menor a de Manassés della fosse escolhido 

outra sorte, h.ua vez q' tomastes p .a vosso Padroeir o 

(a) Lib. Jud. Cap. 6. 
• 

I 

• 
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te, elle foi, quem apadrinhou a vossa cauza, não podíeis 
p.r tanto deixar de conseguir victoria : sois felices, e o 
sois debaixo dos auspicias do vosso Advogado, elle tem 
todo merecimento perante o Senhor dos Exercitos, rogai
lhe p.s seja sempre vosso intercessor, que o Deos da pás 
não deixará sem defesa a esta parte J,· sua herança, a 
quem elle para enxer a grandeza de suas promessas-
disse que, morrendo não deixaria orphaoens e p.r isso 
fés substituir o melhor f>ai na Pessoa do mai� Benefico 
Soberano. 
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