
O IMAGINÁRIO SATÍRICO



O BARROCO



O Enterro do Conde de Orgaz (1586). El Greco. Igreja 
de São Tomé, Toledo



Características

Dualismo: teocentrismo e antropocentrismo

Sinuosidade

Ornamentalismo (figuração abundante)

Engenho: invenção, capacidade ou talento de criar beleza por

meio da linguagem aguda.

Agudeza: procedimento pelo qual o discurso engenhoso se

realiza. Caracteriza-se pela aproximação ou pela fusão de

imagens e de conceitos distanciados.



Padre Antônio Vieira
1608-1697



Cronologia

1608: nascimento

1614 (6 anos): Brasil

1623 (15 anos): noviço

1634 (26 anos): ordenação

1640: Restauração (D. João IV)

1641 (33 anos): Lisboa

1652 (44 anos): Maranhão

1656: morte de D. João IV

1661: expulso do Maranhão para Lisboa

1656-1662: regência de Da. Luísa de Gusmão, mãe de D. Afonso VI



Cronologia

1662-1667: reinado de D. Afonso VI

1665 (57 anos): preso pela Inquisição até 1668

1667: abdicação de D. Afonso VI

1667-1706: regência e reinado de D. Pedro II

1669-1675: Roma – papa Clemente X: “Devemos dar muitas graças

a Deus por fazer este homem católico, porque se o não fosse

poderia dar muito cuidado à Igreja de Deus”. Em 1674, o papa

suspende por sete anos a Inquisição em Portugal.

1675-1681: Lisboa

1679: publicação do primeiro volume dos Sermões

1681 (73 anos): Bahia

1697 (89 anos): morre na Bahia



OBRAS

Sermões, 1679 – 1748 (16 volumes)

Cartas, 1735 – 1746 (3 volumes)

História do Futuro, 1718

Esperanças de Portugal, 1856 – 1857



ALGUNS   SERMÕES   FAMOSOS

Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal Contra as de 

Holanda

Sermão do Mandato 

Sermão de Santo Antônio aos Peixes

Sermão da Sexagésima (“A palavra de Deus”)



CARACTERÍSTICAS

Influência da Escolástica (razão a serviço da fé)

Estilo conceptista 

Temas políticos, sociais, econômicos, morais e religiosos

Parenética (eloquência religiosa; discurso moral) 



ESTRUTURA  DOS  SERMÕES

1. Tema

2. Introito

3. Invocação

4. Argumentação

5. Peroração



E X C E R T O S



Sermão da Primeira Dominga do Advento
Lisboa, 1650.

[...] Quais serão as consequências de um voto injusto em
um tribunal? Quais serão as consequências de um voto
apaixonado em um conselho? Ajude-me Deus a saber vo-las
representar, pois é matéria tão oculta e de tanta importância.
Consulta-se em um conselho o lugar de um governador, de um
general, de um ministro superior da fazenda ou da justiça, e
que sucede? Vota o conselheiro no parente, porque é parente;
vota no amigo, porque é amigo; vota no recomendado,
porque é recomendado; e os mais dignos e os mais
beneméritos, porque não têm amizade, nem parentesco, nem
valia, ficam fora. Acontece isto muitas vezes? Queira Deus que
alguma vez deixe de ser assim! Agora quisera eu perguntar ao
conselheiro que deu este voto e que o assinou, se lhe
remordeu a consciência ou soube o que fazia? Homem cego,



homem precipitado, sabes o que fazes? Sabes o que firmas?
[...]

Se o que elegestes furta (não o ponhamos em condicional,
porque claro está que há de furtar); furta o que elegestes; e
furta por si e por todos os seus, como costumam os
semelhantes, e Deus há vos de pedir a conta a vós; porque o
vosso voto foi causa de todos aqueles roubos. [...]



SERMÃO DO BOM LADRÃO
LISBOA, 1655.

[...] Encomendou El-Rei D. João, o Terceiro, a S. Francisco
Xavier o informasse do Estado da Índia por via de seu
companheiro, que era Mestre de Príncipe: e o que o Santo
escreveu de lá sem nomear ofícios, nem pessoas, foi que o
verbo Rapio na Índia se conjugava por todos os modos. A frase
parece jocosa em negócio tão sério, mas falou o servo de
Deus, como fala Deus, que em uma palavra diz tudo. Nicolau
de Lira sobre aquelas palavras de Daniel, declarando a
etimologia de Sátrapas, que eram os governadores das
províncias, diz que este nome foi composto de Sat e de Rapio.
[...] Chamam-se Sátrapas, porque costumam roubar assaz. E
este assaz é o que especificou S. Francisco Xavier dizendo que
conjugam o verbo Rapio por todos os modos. [...]



Estes mesmos modos conjugam por todas as pessoas,
porque a primeira pessoa do verbo é a sua, as segundas os
seus criados, e as terceiras, quantos para isso têm indústria, e
consciência. Furtam juntamente por todos os tempos, porque
do presente (o que é o seu tempo) colhem quanto dá de si o
triênio; e para incluírem no presente o pretérito e futuro; do
pretérito desenterram os crimes, de que vendem os perdões,
e dívidas esquecidas, de que se pagam inteiramente, e do
futuro empenham as rendas, e antecipam os contratos, com
que tudo o caído e não caído lhes vem cair nas mãos.
Finalmente nos mesmos tempos não lhes escapam os
Imperfeitos, Perfeitos, Plusquam Perfeitos, porque furtam,
furtaram, furtavam, furtariam, e haveriam de furtar mais, se
mais houvesse. [...]



SERMÃO DE SANTO ANTÔNIO
MARANHÃO, 1651.

[...] Isto suposto, quero hoje, à imitação de Santo Antônio,
voltar-me da terra ao mar, e já que os homens se não
aproveitam, pregar aos peixes. [...]

A primeira cousa que me desedifica, peixes, de vós, é que
vos comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a
circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos
outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora
pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os
grandes, bastara um grande para muitos pequenos; mas como
os grandes comem os pequenos, não bastam cem pequenos,
nem mil, para um só grande. Olhai como estranha isto Santo
Agostinho: Homines pravis, praeversisque cupiditatibus facti
sunt, sicut pisces invicem se devorantes: “Os homens com suas



más e perversas cobiças, vêm a ser como os peixes, que se
comem uns aos outros.” Tão alheia cousa é, não só da razão,
mas da mesma natureza, que sendo todos criados no mesmo
elemento, todos cidadãos da mesma pátria e todos finalmente
irmãos, vivais de vos comer! Santo Agostinho, que pregava aos
homens, para encarecer a fealdade deste escândalo, mostrou-
lho nos peixes; e eu, que prego aos peixes, para que vejais
quão feio e abominável é, quero que o vejais nos homens.
Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Não, não: não é isso o
que vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para o
sertão? Para cá, para cá; para a cidade é que haveis de olhar.
Cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros? Muito
maior açougue é o de cá, muito mais se comem os brancos.
Vedes vós todo aquele bulir, vedes todo aquele andar, vedes
aquele concorrer às praças e cruzar as ruas; vedes aquele
subir e descer as calçadas, vedes aquele entrar e sair sem



quietação nem sossego? Pois tudo aquilo é andarem buscando
os homens como hão-de comer e como se hão-de comer.
Morreu algum deles, vereis logo tantos sobre o miserável a
despedaçá-lo e comê-lo. Comem-no os herdeiros, comem-no
os testamenteiros, comem-no os legatários, comem-no os
acredores; comem-no os oficiais dos órfãos e os dos defuntos
e ausentes; come-o o médico, que o curou ou ajudou a
morrer; come-o o sangrador que lhe tirou o sangue; come-a a
mesma mulher, que de má vontade lhe dá para a mortalha o
lençol mais velho da casa; come-o o que lhe abre a cova, o
que lhe tange os sinos, e os que, cantando, o levam a enterrar;
enfim, ainda o pobre defunto o não comeu a terra, e já o tem
comido toda a terra. [...]

Vede um homem desses que andam perseguidos de
pleitos ou acusados de crimes, e olhai quantos o estão
comendo.



Come-o o meirinho, come-o o carcereiro, come-o o
escrivão, come-o o solicitador, come-o o advogado, come-o o
inquiridor, come-o a testemunha, come-o o julgador, e ainda
não está sentenciado, já está comido. São piores os homens
que os corvos. O triste que foi à forca, não o comem os corvos
senão depois de executado e morto; e o que anda em juízo,
ainda não está executado nem sentenciado, e já está comido.
[...]



Sermão XIV – Série do Rosário
Bahia, 1633.

[...] Que coisa há na confusão deste mundo mais
semelhante ao inferno que qualquer destes vossos engenhos,
e tanto mais quanto de maior fábrica? Por isso foi tão bem
recebida aquela breve e discreta definição de quem chamou a
um engenho de açúcar doce inferno. E, verdadeiramente,
quem vir na escuridade da noite aquelas fornalhas tremendas
perpetuamente ardentes; as labaredas que estão saindo a
borbotões de cada uma, pelas duas bocas ou ventas por onde
respiram o incêndio; os etíopes ou ciclopes banhados em suor,
tão negros como robustos, que soministram a grossa e dura
matéria ao fogo, e os forcados com que o revolvem e atiçam;
as caldeiras, ou lagos ferventes, com os cachões sempre
batidos e rebatidos, já vomitando escumas, já exalando
nuvens de vapores mais de calor que de fumo, e tornando-os



a chover para outra vez os exalar; o ruído das rodas, das
cadeias, da gente toda da cor da mesma noite, trabalhando
vivamente, e gemendo tudo ao mesmo tempo, sem momento
de tréguas nem de descanso; quem vir, enfim, toda a máquina
e aparato confuso e estrondoso daquela Babilônia, não
poderá duvidar, ainda que tenha visto Etnas e Vesúvios, que é
uma semelhança de inferno. Mas, se entre todo esse ruído, as
vozes que se ouvirem forem as do Rosário, orando e
meditando os mistérios dolorosos, todo esse inferno se
converterá em paraíso, o ruído em harmonia celestial, e os
homens, posto que pretos, em anjos. [...]



Sermão de Santo Agostinho
Lisboa, 1648.

[...] A todos os autores, diz Ambrósio, enganam os seus
escritos; e ainda que tenham erros, só eles os não vêem. E a
razão desta cegueira é porque são partos do seu
entendimento; e assim como os filhos, posto que sejam feios,
agradam a seus pais e lhe parecem formosos; assim os
escritos de cada um por imperfeitos, errados e mal compostos
que sejam, naturalmente, lisonjeiam a seus autores e lhes
parecem bem; porque se parecem com eles. [...] Não há amor
que mais facilmente perdoe e mais benignamente interprete e
dissimule defeitos, que o amor de pai. [...] Isto é o que fazem
todos os escritores, severíssimos com os defeitos alheios
benigníssimos com os próprios, como pais enfim. [...] Os erros
e as ignorâncias é certo que são muitos mais que as ciências



porque para saber e acertar não há mais que um caminho e
para errar infinitos. [...] A ciência dos erros alheios é fácil, se
se examinam sem ódio, sem interesse; a dos erros próprios é
muito difícil, porque sempre os julgamos subornados do
próprio amor. Os alheios conhecemo-los com o juízo livre, os
próprios com o entendimento cativo: os alheios vemo-los
como juízes, os próprios como namorados. [...]



Sermão dos Vícios da Língua
Maranhão, 1654.

[...] Quantas vezes “imaginais” ouvir o que não ouvis?
Quantas vezes entre a boca do outro e os nossos ouvidos ficou
a honra alheia pendurada por um fio? E queira Deus que não
ficasse enforcada. Isto acontece quando os homens ouvem
com os ouvidos; mas quando ouvem com os corações ainda é
muito pior. E os corações também ouvem? Nunca vistes
corações? Os corações também têm orelhas; e estai certos
que cada um ouve não conforme tem ouvidos, senão
conforme tem o coração e a inclinação. [...] Cada um ouve
conforme o seu coração e a sua inclinação. Deus nos livre de
um coração mal inclinado. Se ouvir um Te Deum laudamus, há
de dizer que ouviu uma carta de excomunhão. Os que ouvem
são os ouvidos; mas os que ouvem bem ou mal são os
corações. Tudo o que entra pelo ouvido, faz eco no coração; e



conforme está disposto o coração, assim se formam os ecos.
[...] Todos os nossos ouvidos vão dar lá dentro em uma fôrma
que é o coração. Se o coração é fôrma do santo, tudo que
entra pelo ouvido é santo; se é fôrma do demônio, tudo o que
entra pelo ouvido é diabólico. Notável é o artifício, com que a
natureza formou os nossos ouvidos. Cada ouvido é um caracol
e de matéria que tem sua dureza; e como as palavras entram
passadas pelo oco deste parafuso, não é muito que quando
saem pela boca saiam torcidas. [...] Eis aqui como saem as
palavras dos ouvidos à boca, torcidas e retorcidas: torcidos os
nomes, torcidos os verbos, torcidas as pessoas, torcidos os
casos. Então dizeis que dissestes o que ouvistes. [...] Como os
ouvidos são dois e a boca uma, sucede que, entrando pelos
ouvidos duas verdades, sai pela boca uma mentira. Parece
coisa de trejeito; mas é tão certa que a primeira mentira que
se disse no mundo foi desta casta: uma mentira feita de duas



verdades. Antes que vo-la diga, quero-vos mostrar como isto
pode ser. Quando quereis dizer que fulano é grande
mentiroso, dizeis que é uma quimera. Mas que coisa é
quimera? Mui poucos de vós deveis de o saber. Quimera é um
animal fingido, composto de dois animais verdadeiros: um
monstro meio homem e meio cavalo é quimera; um monstro
meio águia meio serpente é quimera; um monstro meio leão
meio peixe é quimera; mas não há tais monstros e tais
quimeras no mundo. De maneira que as metades são
verdades, os todos ou monstros que delas se compõem, são
fingidos; as metades são verdadeiras, porque há homem e
cavalo; há águia e serpente; há leão e peixe; os monstros que
se compõem destas metades são fingidos; porque não há tal
coisa no mundo. Isto mesmo fazem os mentirosos; partem
duas verdades pelo meio, e sem mudar nem acrescentar nada
ao que dissestes, de duas verdades partidas fazem uma
mentira inteira. [...]



Sermão do Demônio Mudo
Convento de Odivelas, 1651.

[...] A formosura é um bem frágil, e quanto mais se vai
chegando aos anos, tanto mais vai diminuindo e desfazendo
em si e fazendo-se menor. Seja exemplo desta lastimosa
fragilidade Helena, aquela famosa e formosa grega, filha de
Tíndaro, Rei da Lacônia, por cujo roubo foi destruída Tróia.
Durou a guerra dez anos, e, ao passo que ia durando e
crescendo a guerra, se ia juntamente com os anos diminuindo
a causa dela. Era a causa a formosura de Helena, flor enfim da
terra, e cada ano cortada com o arado do tempo; estava já tão
murcha, e a mesma Helena tão outra, que, vendo-se no
espelho, pelos olhos, que já não tinham a antiga viveza, lhe
corriam as lágrimas, e, não achando a causa por que duas
vezes fora roubada, ao mesmo espelho e a si perguntava por
ela. [...]


