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Maria Rosa Mística - I
de Padre Antonio Vieira

Maria Rosa Mística
Excelências, Poderes e Maravilhas do Seu Rosário
Compendiadas
Em trinta Sermões Ascéticos e Panegíricos sobre os dois Evangelhos desta
solenidade
Novo e Antigo
Oferecidas à Soberana Majestade da Mesma Senhora
Pelo Padre Antônio Vieira da Companhia de Jesus, da Província do Brasil
em cumprimento de um voto feito e repetido em grandes perigos da vida, de que, por
sua imensa benignidade e poderosíssima intercessão, sempre saiu livre.
Lisboa
Na Oficina de
Miguel Deslandes
Na Rua da Figueira
À Custa de
Antônio Leite Pereira
Mercador de Livros
Com todas as licenças e Privilégio Real
MDCLXXXVI
Censura do M. R. P. M. Dom Rafael Bluteau, Clérigo Regular Teatino, Qualificador
do Santo Ofício.
Ilustríssimo Senhor,
Por ordem de Vossa Ilustríssima li este primeiro tomo das excelências do
Rosário, intitulado Maria Rosa Mística composto pelo Padre Antônio Vieira, da
Companhia de Jesus, pregador de Sua Majestade, e não achando nele coisa
alguma contra a nossa santa fé ou bons costumes, a censura que lhe dou é que
todos — na minha opinião — se poderão queixar deste livro: os leitores, porque
terão tanto que admirar que lhes faltará tempo para ler, e os escritores, porque terão
tanto que observar que não lhes ficará lugar para escrever. No frontispício deste
livro, diz o autor que o compôs em cumprimento de um voto feito em grandes
perigos da vida. Pouco receava os naufrágios do corpo quem com eles preparava
triunfos ao seu engenho; nem há para que nos lastimemos de tormentas, que nos
trouxeram, com estas excelências do Rosário, uma maré de rosas. Desmente, pois,
esta obra as obras da natureza, porque, sendo cada folha deste livro uma rosa, não
há em todas estas rosas um espinho. Bem pudera o autor ter escrúpulo de dar aos
entendimentos tanto gosto, mas quero supor que não ignora que a piedade, com
que se ensina, canoniza a elegância com que se escreve. Porém, tão fora estou de
o poder desculpar, que é forçoso que o torne a argüir de dois crimes: da inveja que
do seu talento toda a Europa tem a Portugal, e da desesperação em que mete os
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oradores de poder imitar o seu estilo. E ainda assim entendo que é justo que, sem
descanso e sem limite, corra o parto de um engenho que tanto voa.
Este é o meu sentir. Vossa Senhoria Ilustríssima ordenará o que lhe parecer
mais conveniente.
Lisboa, no convento de Nsa Sra da Divina Providência, 4 de dezembro de 1685.
Dom Rafael Bluteau.

Censura do M. R. P. M. Frei Tomé da Conceição, da Sagrada Ordem do Carmo,
Qualificador do Santo Ofício.
Ilustríssimo Senhor,
Li por mandado de Vossa Ilustríssima esta Primeira Parte de Sermões do
Rosário, compostos pelo Padre Antônio Vieira, da Sagrada Religião da Companhia
de Jesus, e meritíssimo pregador de Sua Majestade; não li neles coisa alguma que
encontre nossa Santa Fé ou bons costumes: em cada um dos sermões se vê com
admiração a fineza do engenho deste singular pregador, e em todos juntos a
fecundidade de seu discurso, pois, sendo o assunto um só, nele e dele
desentranhou matéria para quinze sermões diversos, sem em algum deles repetir o
que diz em cada um; enfim, é empenho a que este grande talento — como diz no
princípio — se obrigou por um voto, e por isso sai nele com o melhor. Parece-me
digníssimo da licença que se pede para se dar à estampa, para glória da Santa, e
maior devoção do Rosário.
Lisboa, no Convento do Carmo, 5 de janeiro de 1686.
Frei Tomé da Conceição.

Censura do M. R. P. Doutor Bartolomeu do Quental, Prepósito da Congregação do
Oratório.
Senhor,
Vossa Majestade me mandou que visse a Primeira Parte dos Sermões do
Rosário, que compôs o Padre Antônio Vieira, da Sagrada Companhia de Jesus,
pregador de Vossa Majestade, pondo neles o meu parecer; e logo no primeiro
sermão topei com umas vozes tão altas e levantadas que o primeiro que me pareceu
foi que não podia chegar a perceber, e muito menos averiguar, a altura dos pontos a
que chegavam estas vozes: a mulher das turbas levantou a voz: Extollens vocem
quaedam mulier de turba — e este evangélico pregador, de quem podemos dizer o
que o grande Batista de si, que era voz: Ego vox assim levantou a sua, que, parece,
chegou a ponto mais alto do que a mulher das turbas; o certo é que ambas estas
vozes chegaram a ponto tão alto, que não será fácil achar pregador que chegue com
a sua voz ao ponto destas vozes, nem mulheres das turbas que saibam rezar por
este Rosário com tais extremos. Enfim, Marcela era santa (*), e nos louvores de
Maria Santíssima e seu benditíssimo Filho chegam a muito altos pontos as vozes
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das santas, ainda que sejam das turbas; mas, obrigado do preceito de Vossa
Majestade, digo que esta obra é digníssima de se imprimir, porque, não soando em
algum ponto contra o Reino, seria grande mágoa ficarem em silêncio vozes tão altas
e sonoras que com a sua harmonia recreiam os ouvidos, e com os seus clamores
despertam o nosso descuido para a nossa reforma, persuadindo-nos para ela, com
razões e com exemplos, um meio tão eficaz como a devoção do Rosário da
Senhora, e ensinando-nos a o rezar bem, unindo a oração vocal com a mental, as
vozes exteriores com a consideração interior dos seus mistérios, porque a oração
mental é a alma da vocal, e assim como o corpo sem alma é cadáver, e não homem,
a oração vocal sem a mental é só cadáver de oração, mas não oração viva e eficaz.
Vossa Majestade mandará o que for servido.
Lisboa, Congregação do Oratório, 12 de fevereiro de 1686.
Bartolomeu de Quental.

Licenças
DA RELIGIÃO.
Eu, Antônio de Oliveira, da Companhia de Jesus, Provincial da Província do
Brasil, por especial comissão que tenho de nosso M. R. P. Carlos de Noyelle,
Prepósito Geral, dou licença para que se possa imprimir este livro da Primeira Parte
dos Sermões do Rosário, do Padre Antônio Vieira, da mesma Companhia, pregador
de Sua Majestade, o qual foi revisto, examinado e aprovado por religiosos doutos
dela, por nós deputados para isso. E em testemunho da verdade dei esta assinada
com meu sinal, e selada com o selo de meu ofício. Dada na Bahia aos 25 de
novembro de 1684.
Antônio de Oliveira.

DO SANTO OFÍCIO.
Vistas as informações, podem-se imprimir os Sermões de que nesta petição
se faz menção, e depois de impressos tornarão para se conferir e dar licença que
corram, e sem ela não correrão.
Lisboa, 8 de janeiro de 1686.
Jerônimo Soares.

João da Costa Pimenta.
DO ORDINÁRIO.
Podem-se imprimir os Sermões de que a petição faz menção, e depois
tornarão para se conferirem e se dar licença para correr, e sem ela não correrão.
4

www.nead.unama.br

Lisboa, 13 de janeiro de 1686.
Serrão.

DO PAÇO.
Que se possa imprimir, vistas as licenças do Santo Ofício e Ordinário. E
depois de impresso tornará a esta mesa para se conferir e taxar, e sem isso não
correrá.
Lisboa, 15 de fevereiro de 1686.
Marques P. Lamprea. Marchão.

Visto constar do despacho atrás da primeira folha do P. M. Qualificador, Fr.
Tomé da Conceição, estar conforme com seu original, pode correr.
Lisboa, 9 de novembro de 1686.
João da Costa Pimenta.

Fr Vicente de Santo Tomás.
Pode correr.
Lisboa, 10 de novembro de 1686.
Serrão.

Taxam este livro em doze tostões.
Lisboa, 12 de novembro de 1686.
Roxas. Lamprea. Marchão. Azevedo. Ribeiro.

SERMÃO I
COM O SANTÍSSIMO SACRAMENTO EXPOSTO. (**)
Loquente Jesu ad turbas, extollens vocem quaedam mulier de turba, dixit illi:
Beatus venter qui te portavit et ubera quae suxisti. At ille dixit: Quinimmo beati, qui
audiunt verbum Dei et custodiunt illud ( 1 ) .
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CAPÍTULO I
Propriedade do presente Evangelho à nova festa do Rosário. A perfeita
oração definida por S. Gregório Niceno e S. João Crisóstomo. Assunto do sermão: a
oração vocal do Rosário, figurada no diálogo entre Cristo e a mulher do povo, é a
mais alta e levantada de todas.
Pregando Cristo, Redentor nosso, a uma grande multidão de bons e maus
ouvintes, depois de ter convencido, com força de evidentes razões, a rebeldia dos
maus, levantou a voz uma boa mulher, dizendo: Beatus venter qui te portavit et
ubera quae suxisti (Lc 11, 27): Bem-aventurado o ventre que trouxe dentro em si tal
Filho, e bem-aventurados os peitos a que foi criado. — Não negou o Senhor o que
disse a devota mulher, porque eram dignos louvores da bendita entre todas as
mulheres; mas, porque no rompimento daquelas vozes mostrava bem o inteiro juízo
que fizera do que tinha ouvido, respondeu o Mestre divino: Quinimmo beati qui
audiunt verbum Dei et custodiunt illud (ibid. 28): Antes te digo que bem-aventurados
são, como tu fizeste, os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. — Isto é
pontualmente, e letra por letra, tudo o que nos refere o evangelista S. Lucas no texto
que propus, largo para tema, mas breve para Evangelho, e mais em dia de tão
grande solenidade.
0 que nele noto, e me admira muito, é que em tal tempo e em tal concurso
esta mulher falasse com Cristo, e Cristo lhe respondesse. Não é ponderação minha,
senão do mesmo evangelista: Factum est autem, cum haec diceret: extollens vocem
quaedam mulier de turba, dixit illi ( 2 ) . Aquele termo factum est autem, é uma
prefação, em que mostra o evangelista que passa a dizer um caso raro, notável,
novo, que de nenhum modo se podia esperar nem presumir. E assim foi. Que no
meio da pregação fale uma mulher, não é novidade, mas que levante a voz:
extollens vocem — e que fale, não com outrem, senão com o mesmo pregador: dixit
illi - caso foi muito notável. Porém que o pregador, sendo Cristo, no meio e no fim da
pregação: Cum haec diceret — não só dê ouvidos à mulher, mas lhe responda, e
pelos mesmos termos: beatus venter, beati qui audiunt — maior caso, e mais notável
ainda. Mas assim havia de ser, e assim importava que fosse. Por que, ou para quê?
Para que os pregadores, que nos mistérios e solenidades da Virgem, Senhora
nossa, temos tanto trabalho em acomodar os Evangelhos, tivéssemos um Evangelho
muito próprio, muito proporcionado, muito natural e muito fácil, com que pregar do
seu Rosário. E esta é a razão por que a Igreja Católica, alumiada pelo Espírito
Santo, instituindo novo Ofício e nova Missa do Rosário, mandou cantar nela, não
outro, senão o Evangelho que ouvistes, e eu referi todo. Assim que este Evangelho
é o mais próprio e acomodado, e este, na sua mesma brevidade, o mais capaz de se
poder pregar nele a devoção santíssima do Rosário, e se declararem por ele a
essência e excelências de tão soberana oração.
S. João Crisóstomo e S. Gregório Niceno, dois grandes lumes da Igreja, e
seus intérpretes, definiram a perfeita oração desta maneira. S. Crisóstomo, falando
da oração em comum no livro primeiro De Orando Deum, diz que a perfeita oração é
um colóquio do homem com Deus: Colloquium animae cum Deo. — E S. Gregório
Niceno, comentando particularmente a oração do Padre-Nosso, que é a primeira e
principal do Rosário, diz que a oração perfeita é uma prática e conversação com
Deus: Est conversatio, sermocinatioque cum Deo. E que fundamento tiveram estes
grandes doutores, a quem seguem Santo Tomás, e todos os teólogos, para definir a
oração com nome de colóquio, de conversação e prática com Deus? O fundamento
que ambos tiveram foi porque o colóquio, a prática e a conversação, não só é falar,
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senão falar e ouvir: é dizer de uma parte, e responder de outra; e nesta
comunicação recíproca consiste a essência e excelência da perfeita oração. Na
oração menos perfeita fala o homem com Deus; na perfeita e perfeitíssima fala o
homem com Deus e Deus com o homem. E isto é o que reciprocamente exercita o
Rosário, como oração perfeitíssima, nas duas partes de que é composto. O Rosário
compõe-se de oração vocal e mental; vocal nas orações que reza: mental nos
mistérios que medita. Enquanto rezamos falamos com Deus: enquanto meditamos
fala Deus conosco. O nosso rezar são vozes, o nosso meditar é silêncio; mas neste
silêncio ouvimos melhor do que somos ouvidos nas vozes, porque nas vozes ouvenos Deus a nós, no silêncio ouvimos nós a Deus.
Tal é o colóquio da oração perfeita, tal a prática do Rosário, e tal, com toda a
propriedade, o diálogo do nosso Evangelho. A mulher falou com Cristo, e Cristo
respondeu à mulher; a mulher disse da sua parte: dixit illi — e Cristo também disse
da sua: at ille dixit — : ela disse bem, porque disse beatus venter — : o Senhor disse
melhor porque disse quinimmo beati. E porque na parte vocal ouve Deus, e na
mental ouve o homem, ela levantou a voz, para que o Senhor ouvisse as suas
palavras: extolens vocem — e o Senhor louvou os ouvidos com que ela tinha ouvido
as palavras de Deus: Qui audiunt verbum Dei.
Suposto, pois, que no caso do presente Evangelho temos historiado o
Rosário, e resumida, com tanta propriedade, a idéia de sua admirável composição,
assim como Deus primeiro formou o corpo de Adão, e depois lhe infundiu a alma, o
mesmo farei eu. A parte mental, que é a alma do Rosário, ficará para outro discurso;
neste tratarei só da vocal, que é o corpo: queira Deus que me caiba nele. O assunto
não há de ser meu, senão de quem levantou a voz: extollens vocem. A mesma que
levantou a voz levantou o assunto. Assim que o que determino mostrar, e havemos
de ver hoje, será: que a oração vocal do Rosário, enquanto vocal, é a mais alta e
levantada de todas: extollens vocem. Para que a Senhora nos assista com sua
graça, ofereçamo-lhe agora uma vez o que tantas repetimos no Rosário: Ave Maria.

CAPÍTULO II
A oração da mulher do Evangelho foi altíssima na consideração do que
louvou, a quem louvou e por quem louvou; do mesmo modo é altíssima a voz do
Rosário na consideração do que pede, a quem pede, e por quem pede. A oração
panegírica ou laudatória, e a oração deprecatória.
Extollens vocem.
Para compreender a excelência e alteza de qualquer oração vocal, nas
mesmas vozes ou palavras de que é composta, se devem considerar três respeitos
ou três partes essenciais: o que se pede, a quem se pede, e por quem se pede; o
que, a quem, e por quem. Esta mesma distinção observou a mulher do Evangelho. A
sua oração foi panegírica e laudatória, e na voz que levantou: extollens vocem —
tocou os mesmos três pontos e os mais altos a que podia chegar o mais levantado
espírito. O que louvou foi o mistério altíssimo da Encarnação; a quem louvou foi a
pessoa do mesmo Verbo encarnado; e por quem o louvou foi pela Mãe que o
concebeu em suas entranhas e o criou a seus peitos: Beatus venter qui te portavit.
Não pudéramos desejar nem melhor texto para dividir o nosso discurso, nem melhor
guia para o seguir. A oração vocal do Rosário só se distingue desta do Evangelho
7
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pelo fim porque o fim, desta oração, como panegírica, foi louvar e a do Rosário,
como deprecatória, é pedir. Aquela voz foi altíssima na consideração do que louvou,
a quem louvou, e por quem louvou; e do mesmo modo é altíssima a voz do Rosário
na consideração do que pede, a quem pede, e por quem pede. E estas serão as três
partes do nosso discurso. Alta e altíssima a oração vocal do Rosário pela alteza das
petições que nela fazemos: extollens vocem; alta e altíssima pela alteza da
Majestade, a quem as presentamos: extollens vocem; e alta, finalmente, e altíssima
pela alteza da intercessão de que nos valemos: extollens vocem. Ouçam agora com
atenção os devotos do Rosário, e com inveja e arrependimento os que o não forem.

CAPÍTULO III
Primeira parte: É alta e altíssima a oração vocal do Rosário pela alteza da
majestade a que presentamos nossas petições. A oração de Davi. A esfera da vista
e a esfera da voz. Os céus, onde chegam os anjos com a vista, chegam os homens
com a voz. Ana, mãe de Samuel, excelente figura dos que rezam o Rosário. Por que
oramos a Deus enquanto está no céu? A oração do fariseu e a oração do publicano.
A presença de Deus na terra e a Majestade de Deus no céu considerados na oração
do Filho Pródigo.
Considerando, pois, em primeiro lugar, a alteza da majestade a que
presentamos nossas petições, e começando — para maior clareza — por onde
começa o Rosário, qual é a sua primeira voz? A primeira voz do Rosário é: Pater
noster qui es in caelis (Mt 6, 9): Padre Nosso, que estás em os céus. — E voz que
chega da terra ao céu, e ao céu onde está Deus, vede se é alta e altíssima: extollens
vocem?
Nós não reparamos nesta que parece vulgaridade; mas o maior mestre de
orar, que foi Davi, faz grande reparo nela: Voce mea ad Dominum clamavi, et
exaudivit de monte sancto suo ( 3 ). Davi era grande contemplativo, mas nesta
ocasião — que foi quando fugia de seu filho — orou vocalmente. Isso quer dizer
voce mea, oração vocal. E o que muito pondera é que esta voz, saindo do vale do
Cedrão, por onde caminhava, fosse ouvida no Monte Tabor da glória, onde Deus
tem o trono de sua majestade: De caelo et sublimi throno gloriae suae (4) comenta
S. Atanásio. O céu, onde Deus tem o trono de sua majestade, não é algum dos céus
que vemos, senão outro céu sobre estes, quase infinitamente mais levantado e
sublime; por isso não dizemos: qui es in caelo, senão: qui es in caelis. Da mesma
frase usou Cristo, quando disse que os anjos que assistem na terra em nossa
guarda sempre vêem a Deus que está, não no céu, senão nos céus: Semper vident
faciem Patris, qui in caelis est (5). E, combinando um texto com outro, é prerrogativa
verdadeiramente admirável que, onde chegam os anjos com a vista cheguem os
homens com a voz. A esfera da voz é, sem comparação, mais limitada que a da
vista. Mas isto se entende da voz com que falamos, e não da voz com que oramos.
A voz com que falamos mal se estende a toda esta igreja; e a vista tem tanto maior e
mais alta esfera que chega ao firmamento, onde vemos as estrelas. Porém, a voz
com que oramos, não só chega ao firmamento, que vemos, que é o céu das
estrelas, mas ao mesmo empíreo, que não vemos, que é o céu de Deus. O céu que
vemos é o céu da terra; o céu onde está Deus é o céu do céu: Caelum caeli Domino
(6). E isto é o que ponderava e admirava Davi na voz da sua oração: Voce mea ad
Dominum clamavi, et exaudivit me de monte sancto suo.
8
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Mas daqui mesmo se vê que a alteza desta voz ainda é mais maravilhosa nos
que rezam o Rosário. Davi diz que clamou e bradou com a sua voz: Voce mea ad
Dominum clamavi — e no Rosário não é necessário clamar, nem ainda soar. Ana,
mãe de Samuel, foi uma excelente figura dos que rezam o Rosário. Dela diz o texto
sagrado que, multiplicando as preces, somente se lhe viam mover os beiços, mas a
voz de nenhum modo se ouvia: Cum multiplicaret preces coram Domino, tantum
labia illius movebantur, et vox penitus non audiebatur (7). 0 mesmo passa cá
pontualmente. Ana multiplicava as suas preces, e quem reza o Rosário também as
multiplica, porque repete muitas vezes a mesma oração. A Ana só se lhe viam os
movimentos da boca, porém a voz não se ouvia; e vós rezais o vosso Rosário com
uma voz tão interior — e por isso mais devota - que nem os que estão muito perto
vos ouvem, nem vós mesmos vos ouvis. E quando vós não ouvis a vossa mesma
voz, é ela tão alta, e sobe tão alto: Extollen vocem — que chega ao céu dos céus,
onde está Deus: Qui es in caelis.
Não faltará, porém, quem diga que esta circunstância de orarmos a Deus
enquanto está no céu parece uma cerimônia supérflua, e não só não necessária,
mas nem ainda conveniente. Comentando Santo Agostinho estas palavras, que em
seu tempo ainda não eram do Rosário, mas eram as mesmas, diz assim: Non
dicimus Pater noster, qui es ubique, cum et hoc verum sit, sed Pater noster, qui es in
caelis ( 8 ). Deus, por sua imensidade, está em toda a parte, e não só conosco,
senão em nós, em qualquer lugar onde estivermos. Logo não é necessário invocar a
Deus enquanto está no céu, pois também o temos na terra quanto mais que invocálo no céu, parece que é afastarmos a Deus de nós, e orar de longe, quando fora
mais conveniente e mais conforme ao afeto da devoção fazê-lo de perto. Não é mais
conveniente falarmos com Deus onde ele está e nós estamos, que onde ele está e
nós não? O mesmo Davi, tão grande mestre desta arte, pedia a Deus que a sua
oração chegasse muito perto do seu divino acatamento: Appropinquet deprecatio
mea in conspectu tuo (9). E o Rosário, antes de as Ave-Marias convertidas em rosas
lhe darem este nome, chamava-se o Saltério da Virgem, porque o de Davi se
compõe de cento e cinqüenta salmos, e o da Senhora de outro tanto número de
saudações angélicas. Pois, se Davi, no seu Saltério, pede a Deus que a sua oração
chegue muito perto dele: Appropinquet deprecatio mea in conspectu tuo — como
nós, no Saltério da Virgem, nos pomos tão longe de Deus, ou a Deus tão longe de
nós, quanto vai da terra ao céu: Qui es in caelis?
Digo que não é diferente o nosso ditame, senão o mesmo que o de Davi. E
por quê? Porque quanto o que ora se põe mais longe de Deus, tanto a sua oração
chega mais perto dele. Põe-se a oração e o que ora diante de Deus como em duas
balanças: enquanto o que ora mais se abate e fica mais longe, tanto a oração mais
sobe e chega mais perto: ele mais longe por reverência, e ela mais perto por
aceitação. Foram dois homens ao templo a orar, diz Cristo, um fariseu e outro
publicano. O fariseu, como religioso que era daquele tempo, chegou-se muito perto
do altar e do Sancta Sanctorum, e ali representava a Deus suas boas obras. O
publicano, pelo contrário, pôs-se lá muito longe: Stans a longe (Lc 18, 13) — e sem
se atrever a levantar os olhos ao céu, batia nos peitos, e pedia perdão dos seus
pecados. Esta foi a diferença dos oradores e das orações. E qual foi o sucesso?
Descendit hic justificatus ab illo ( 10). O que se chegou muito perto do altar e de
Deus ficou a sua oração muito longe, porque foi reprovada, e o que se pôs muito
longe: Stans a longe — chegou a sua oração muito perto de Deus, porque foi aceita.
Ele longe por respeito, e a sua oração perto por agrado; ele longe por reverência, e
ela perto por aceitação: Non audebat appropinquare, ut Deus ad eum
9
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appropinquaret (11) — diz o Venerável Beda. E isto é o que nós fazemos logo no
princípio do Rosário. Ainda que Deus está em toda a parte, não o invocamos de
perto, enquanto assiste na terra por imensidade, senão de longe, e tão longe,
enquanto preside no céu por majestade: Qui es in caelis — e quanto nós, como é
razão, mais nos abatemos, tanto a voz da nossa oração mais se levanta: Extollens
vocem.
É verdade, como ponderava Santo Agostinho, que para a eficácia da nossa
oração bastava orar a Deus na terra, mas para a dignidade não. Porque Deus na
terra está só por presença, como imenso, no céu está por majestade, como
Altíssimo. Esta foi a diferença que considerou e distinguiu o Pródigo na sua oração:
Peccavi in caelum, et coram te (Lc 15, 18 ) : Pequei contra o céu, e na vossa
presença. - E por que fez aquele moço, já bem entendido, esta diferença de lugar a
lugar e de Deus a Deus? Porque na terra reconhecia a sua presença, e no céu
considerava a sua majestade. No coram te confessava a presença ofendida, no
peccavi in caelum a majestade lesa. E como Deus na terra está só por presença,
como imenso, e no céu por majestade, como Altíssimo: Tu solus Altissimus in omni
terra (12) — por isso o divino autor desta divina oração, para que conhecêssemos o
modo de orar altíssimo, que nos ensinava, nos mandou que orássemos a Deus, não
enquanto está por presença em todo lugar, mas enquanto está por majestade no
céu dos céus: In caelis. O publicano que orou bem, mas a modo da lei velha, diz o
evangelista que nem os olhos se atrevia a levantar ao céu: Nolebat nec oculos ad
caelum levare (Lc 18, 13) —porém, o Mestre divino da lei da graça, não só quer que
levantemos os olhos e as mãos ao céu, mas que logo no princípio da nossa oração
a presentemos no céu dos céus diante do divino acatamento, e que onde Deus
assiste por majestade como Altíssimo, lá entre confiadamente a nossa oração, e lá
suba e se levante a nossa voz: Extollens vocem.

CAPÍTULO IV
A ousadia da língua mortal ao pronunciar: Pater Noster. O sagrado horror com
que o faz a Igreja Católica. A altura de que Lúcifer caiu porque entendeu que havia
de haver um homem que chamasse a Deus pai, é a mesma a que nós subimos:
muito alta quando dizemos: Qui in caelis, mas infinitamente mais alta quando
dizemos: Pater noster. Excelência da nossa oração em comparação da oração dos
patriarcas e profetas. Por que Cristo, na sua Paixão, três vezes orou a Deus como
Pai, e uma só vez como Deus?
E se esta voz ou esta oração vocal do Rosário se levanta tanto, e é tão alta
quando dizemos: Qui es in caelis, quem poderá bastantemente declarar a alteza,
não só inacessível, mas tremenda, aonde se levanta e remonta a mesma voz,
quando com ela se atreve a língua mortal a pronunciar Pater Noster? O grande S.
Pedro Crisólogo, cujas palavras, por antonomásia, foram chamadas de ouro,
subindo um dia ao púlpito de Ravena, onde, como arcebispo seu era visto
freqüentemente, começou desta maneira: Hodie, quod audituri estis, stupent angeli,
miratur caelum, pavet terra, caro non fert, auditus non capit, non attingit mens tota
non potest sustinere creatura, ebo dicere non audeo, tacere non possum (13): 0 que
trago hoje para pregar, e o que haveis de ouvir — diz Crisólogo — é um caso de que
pasmam os anjos, de que se assombra o céu, de que tem medo a terra, de que se
estremecem as carnes: é um caso que não cabe nos ouvidos, que não alcançam os
entendimentos, que não tem ombros para o suportar toda a máquina das criaturas, e
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