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I
A festa mais universal e a festa mais particular, a festa mais de todos e a festa mais de cada um, é a
que hoje celebra e nos manda celebrar a Igreja. É a festa mais universal e mais de todos, porque,
começando pela fonte de toda a santidade, que é Cristo, e pela Rainha de todos os santos, que é a
Virgem Santíssima, fazemos festa hoje a todas as hierarquias dos anjos, fazemos festa aos patriarcas e
aos profetas, aos apóstolos e aos mártires, aos confessores e às virgens. E não há bem-aventurado na
Igreja triunfante, ou canonizado ou não canonizado, ou conhecido ou não conhecido na militante, que
não tenha a sua parte ou o seu todo neste grande dia. E este mesmo dia tão universal e tão de todos, é
também o mais particular e mais próprio de cada um, porque hoje se celebram os santos de cada
nação, os santos de cada reino, os santos de cada religião, os santos de cada cidade, os santos de cada
família. Vede quão nosso e quão particular é este dia. Não só celebramos os santos desta nossa
cidade, senão cada um de nós os santos da nossa família e do nosso sangue. Nenhuma família de
cristãos haverá tão desgraciada que não tenha muitos ascendentes na glória. Fazemos pois hoje festa a
nossos pais, a nossos avós, a nossos irmãos, e os que tendes filhos no céu, ou inocentes ou adultos,
fazeis também festa hoje a vossos filhos. Ainda é mais nossa esta festa, porque, se Deus nos fizer
mercê de que nos salvemos, também virá tempo, e não será muito tarde, em que nós entremos no
número de todos os santos, e também será nosso este dia. Agora celebramos, e depois seremos
celebrados: agora nós celebramos a eles, e depois outros nos celebrarão a nós. Esta última
consideração, que é tão verdadeira, foi a que fez alguma devoção à minha tibieza neste dia tão santo, e
quisera tratar nele alguma matéria que nos ajude a conseguir tão grande felicidade. Dividirei tudo o
que disser em dois discursos, fundados nas duas palavras que tomei por tema, e nas duas do título da
festa. Pois a festa é de todos os santos, no primeiro discurso veremos quão grande coisa é ser santos, e
no segundo, quão facilmente o podemos ser todos. O primeiro nos dá a primeira palavra do tema:
beati; o segundo nos dará a segunda: mundo corde. Digamos à Virgem Santíssima: Regina Sanctorum
omnium ora pro nobis, e ofereçamos-lhe a costumada Ave Maria.
II
Beati mundo corde.
A mais poderosa inclinação e o mais poderoso apetite do homem é desejar ser. Bem nos conhecia
este natural o demônio, quando esta foi a primeira pedra sobre que fundou a ruína a nossos primeiros
pais. A primeira coisa que lhe disse e que lhe prometeu foi que seriam: Eritis (Gên. 3,5), e este eritis,
este sereis foi o que destruiu o mundo. Não está o erro em desejarem os homens ser, mas está em não
desejarem ser o que importa. Uns desejam ser ricos, outros desejam ser nobres, outros desejam ser
sábios, outros desejam ser poderosos, outros desejam ser conhecidos e afamados, e quase todos
desejam tudo isto, e todos erram. Só uma coisa devem os homens desejar ser, que é ser santos. Assim
emendou Deus o sereis do demônio com outro sereis, dizendo: Sancti eritis, quia Ego sanctus sum (2).
O demônio disse: Sereis como Deus, sendo sábios; e Deus disse: Sereis como Deus, sendo santos. E

vai tanto de um sereis a outro sereis, que o sereis do demônio não só nos tirou o ser como Deus, mas
tirou-nos também o ser, porque nos tirou o ser santos, e o sereis de Deus, exortando-nos a ser santos,
como ele é, não só nos restitui o ser como Deus, senão também o ser. Quando Moisés perguntou a
Deus o que era, respondeu Deus definindo-se: Ego sum qui sum (Êx. 3,14): Eu sou o que sou —
porque só Deus tem por essência o ser. Agora diz a todos os homens por boca do mesmo Moisés: Se
sois tão amigos e tão ambiciosos de ser, sede santos, e sereis, porque tudo o que não é ser santo, é não
ser. Sede rei, sede imperador, sede papa: se não sois santo, não sois nada. Pelo contrário, ainda que
sejais a mais vil e mais desprezada criatura do mundo, se sois santo, sois tudo o que pode chegar a ser
o maior e mais bem afortunado homem, porque sois como aquele que só é e só tem ser, que é Deus.
Todo o outro ser, por maior que pareça, não é, porque vem a parar em não ser. Só o ser santo é o
verdadeiro ser, porque é o que só é, e o que há de permanecer por toda a eternidade.
Bastava esta só razão para os homens, que temos alma imortal, desejarmos a santidade sobre todas
as coisas, e desprezarmos todas as coisas só por ser santos. Mas quero que os mesmos santos e todos
os santos nos ensinem e animem a esta verdade. Todos os santos quantos há e pode haver, pela
mesma ordem em que hoje os celebra a Igreja, se reduzem a quatro classes. Deus, que também se
preza de ser e de se chamar santo; a Mãe de Deus, que é a mais santa entre todas as puras criaturas; os
santos anjos, repartidos em nove coros; os homens santos, divididos em seis hierarquias. Ora, vejamos
como todos estes santos nos ensinam a estimar sobre tudo o ser santos, e comecemos por Deus.
Se perguntarmos aos teólogos qual é o maior atributo de Deus, responder-nos-ão que todos são
iguais, porque todos e cada um deles é Deus. Mas se perguntarmos qual é o que mais declara e
engrandece o ser do mesmo Deus, S. Dionísio Areopagita, que é o que mais altamente escreveu dos
atributos divinos, diz que o ser santo: Deus per excellentiam cuncta excellentem Sanctus Sanctorum
praedicatur. Quando dizemos que Deus é santo, e Santo dos Santos, louvamos em Deus uma
excelência que é mais excelente que todas: Excellentiam cuncta excellentem. O grande doutor da
Igreja, Santo Ambrósio, ainda disse mais, ou com maior expressão: Nihil pretiosius invenimus, quo
Deus praedicare possimus, nisi ut sanctum apellemus: quodlibet aliud inferius est Deo, inferius est
Domino: Quando queremos louvar e engrandecer a Deus, nenhuma coisa achamos de maior
estimação e de maior preço que chamar-lhe santo, porque tudo o demais que dissermos é inferior a
Deus, e só quando lhe chamamos santo dizemos o que é. Antigamente, como Deus era só conhecido
em Judéia, no resto do mundo havia muitos chamados deuses, os quais todos tinham sacrifícios e
sacerdotes. E que fez o verdadeiro Deus para se distinguir dos deuses falsos? Mandou que o seu Sumo
Sacerdote trouxesse na testa uma lâmina de ouro com esta letra: Sanctum Domino (Êx. 28,36): A
santidade ao Senhor — porque só aquele Senhor, que tem por atributo o ser santo, é o verdadeiro
Deus.
Mais fizeram os profetas, os quais, falando de Deus, deixavam o nome de Deus, e o trocavam pelo
nome de Santo. Lede Isaías e os demais, e achareis: Ad Sanctum Israel respicient: Blasphemaverunt
Sanctum Israel: In Sancto Israel laetaberis: Venia consilium Sancti Israel (3), e assim em muitos
outros lugares, não havendo panegírico, invectiva ou declamação em que não tragam sempre na boca
o Santo de Israel, o Santo de Israel. E que Santo de Israel é este? É Abraão, Isaac, ou Jacó? É Moisés,
Josué, ou Davi? É Elias ou Eliseu? Não. O Santo de Israel, de que falam os profetas, é Deus. Pois, se
é Deus, por que lhe não chamam Deus, ou o Deus de Israel, senão o Santo de Israel? Porque em Israel
havia naquele tempo muitos idólatras, que veneravam e sacrificavam aos deuses falsos da gentilidade;
e para distinguir o Deus verdadeiro dos deuses falsos, não acharam os profetas outra diferença mais
individual, nem outra distinção mais adequada, que chamar-lhe o Santo. Se lhe chamaram Deus,
equivocava-se o nome de Deus com o dos ídolos, a quem os idólatras também chamavam deuses; mas
chamando-lhe o Santo, tiravam toda a equivocação e toda a dúvida, porque só o atributo da santidade
era o que distinguia e provava no Deus de Israel a única e verdadeira divindade. Tanto significa, tanto
monta, e tão alta e divina coisa é, ainda no mesmo Deus, o ser santo.
Mas, se os profetas queriam distinguir o Deus verdadeiro dos falsos, por que não fundavam a
distinção na verdade, senão na santidade? Por que não diziam o verdadeiro de Israel, senão o Santo de

Israel? Porque, ainda que o verdadeiro se opõe formalmente ao falso, mais se qualifica o ser divino
pelo atributo de santo que pelo de verdadeiro. Ouvi uma das maiores ponderações com que se pode
avaliar e conhecer quão sublime e divina coisa é, ainda na estimação e veneração do mesmo Deus, o
ser santo. Jurou Deus a Davi que seria o seu reino eterno, porque dele descenderia o Messias; e como
fez Deus este juramento, ou por quem jurou? Coisa estupenda! Semel juravi in sancto meo, si David
mentiar: semen ejus in aeternum manebit (SI. 88, 36): Jurei a Davi, pelo meu Santo, que não hei de
faltar à verdade do que lhe prometi, e que há de ser pai do Messias. — In Sancto meo, pelo meu
Santo! E que santo é este, pelo qual Deus jura? Já sabeis que juramento se faz sempre por aquilo que
mais se venera ou mais se estima. Fora de nós, juramos pela vida de el-rei, pela cruz, por Cristo, por
Deus, porque é o que mais veneramos, dentro em nós, juramos por nossa vida, por nossa alma, porque
é o que mais estimamos. Da mesma maneira, não tendo Deus fora de si por quem jurar, jura pelo que
tem dentro em si, e jura por si mesmo, enquanto santo, porque o ser santo é o que mais estima, o que
mais preza, e, se se pode dizer assim, o que mais venera. Parece que havia Deus de jurar pela sua
verdade, e jura pela sua santidade, como se ficara mais estabelecida a verdade do seu juramento na
firmeza da sua santidade que da sua mesma verdade. Em Deus tudo é igual, e tão verdadeiro é como
santo, e tão santo como verdadeiro; mas buscando Deus dentro de si mesmo um atributo que, ou fosse
ou parecesse mais soberano e mais digno de veneração, pelo qual pudesse jurar, jurou Deus
verdadeiro por Deus Santo: Semel juravi in Sancto meo.
III
Por tão altos e tão admiráveis termos como estes nos ensinou Deus em comum quão grande coisa
seja o ser santos, e o mesmo documento confirmou cada uma das três Pessoas divinas em particular,
por exemplos não menos maravilhosos. — Sobre a Encarnação da Pessoa do Filho mandou o Eterno
Padre por embaixador o anjo S. Gabriel, e o que lhe deu por instrução que dissesse de sua parte à
Virgem Santíssima, foi que o Filho de Deus e seu, que de suas entranhas havia de nascer, seria santo:
Ideoque, et quod nascetur ex te sanctum, vocabitur Filius Dei (4). De sorte que, tendo o Eterno Padre
um Filho igual a si mesmo, e querendo que por segunda geração e segundo nascimento, sendo Deus,
fosse também homem, o que lhe deu a ele, e o que prometeu à sua Mãe, foi que seria santo: Quod
nascetur ex te sanctum. Notai o sanctum e o ex te: santo, e de vós. Não lhe deu riquezas, porque o fez
Filho de uma Mãe muito pobre: ex te; não lhe deu honras, porque o fez Filho de uma Mãe muito
humilde: ex te; não lhe deu mandos, nem dignidades, nem impérios temporais, porque, ainda que a
Virgem era descendente de reis, todos esses cetros e coroas tinham já degenerado aos instrumentos
mecânicos de um oficial, com quem era desposada: ex te. E, que lhe deu? Deu-lhe o ser santo: Quo
nascetur ex te sanctum. Pois a seu Filho não lhe daria outra coisa um Pai onipotente? Os pais, tudo
quanto têm e tudo quanto podem, dão a seus filhos, e mais, se são primogênitos e únicos, como Cristo
era. Pois a um Filho primogênito, a um Filho único, um Pai todo-poderoso, um Pai Deus e Senhor de
tudo, não lhe dá outra coisa mais que o ser santo? Não, e por isso mesmo. Ao Filho primogênito e
único do Eterno Padre competia-lhe a herança de todos os bens de seu pai; e todos os bens que Deus
tem, e todos os que pode dar, é fazer a um homem santo e mais santo, porque tudo o mais, ou não é
nada, ou, para ser alguma coisa, há de ser também santificado e santo. Enquanto Filho, herdeiro de
sua Mãe, pertenciam-lhe ao mesmo Cristo o cetro de Davi e a casa de Jacó, que também Deus lhe
mandou prometer: Dabit illi sedem David patris ejus, et regnabit in domo Jacob (5); mas essa mesma
casa e esse mesmo cetro deu-lhe Deus a seu Filho por tal modo que, de temporal que era, o converteu
em espiritual, para que tudo nele fosse só santidade, e ele, por todos os modos, mais e mais santo.
Vede como dizem o que digo, os que viram o mesmo Unigênito do Padre: Vidimus gloriam ejus,
gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis (6): Vimos — diz S. João — a sua glória, a
sua majestade, a sua grandeza, e bem mostrava que era glória, que era majestade, que era grandeza de
Filho Unigênito do Eterno Padre. — E em que consistia essa glória, essa majestade e essa grandeza?
Plenum gratiae et veritatis: em ser cheio de graça e de verdade. — A graça é a santidade formal, ou a
forma santificante, que faz e denomina santos; e nesta graça, nesta santidade, neste ser santo consistia
toda a glória, toda a grandeza e toda a majestade do único herdeiro do Padre. E se perguntardes ao
evangelista a razão de serem só estes os bens que contém a herança de um Pai todo-poderoso e

Senhor de tudo, o mesmo evangelista tem já dado a razão nas mesmas palavras: Plenum gratiae et
veritatis: cheio de graça e de verdade. Porque tudo o que não é graça de Deus e santidade, é mentira.
As riquezas mentira, as honras mentira, os mandos mentira: só o estar em graça de Deus é verdade, só
o viver em graça de Deus é verdade, só o morrer em graça de Deus, em que consiste o ser santo, é
verdade: Plenum gratiae et veritatis. Isto deu o Eterno Padre a seu Filho, para que vós aprendais a
saber o que haveis de procurar aos vossos. Procurai-lhes que sejam santos, e esta é a maior riqueza, a
maior honra, a maior felicidade que lhes podeis alcançar, e os maiores e só verdadeiros bens de que os
podeis deixar por herdeiros.
Vamos à Pessoa do Filho. A Pessoa do Filho é a Sabedoria de Deus. Fez-se homem a Sabedoria
Divina, veio ao mundo para ensinar aos homens, e que lhes ensinou? Nenhuma outra coisa, senão a
ser santos. Naquela escada de Jacó, como todos sabeis, representou-se em visão e profecia a
Encarnação do Verbo Encarnado. No alto da escada estava Deus inclinado sobre ela, porque uma das
Pessoas divinas havia de descer ao mundo; ao pé da escada estava Jacó, que era o homem, ou o
gênero humano, porque o modo com que Deus havia de descer era encarnando e fazendo-se homem; e
a escada chegava da terra ao céu, porque o fim do mistério da Encarnação, e o fim por que Deus
desceu do céu à terra, foi para ensinar e mostrar ao homem como havia de subir da terra ao céu. E
para esta subida tão notável e tão nova, que até então estava ignorada, que é o que ensinou o Deus que
desceu e encarnou, que é o que ensinou o Verbo e a Sabedoria divina a Jacó, ou ao homem, que nele
se representava? O mesmo Verbo o diz no capítulo décimo da mesma Sabedoria, falando do mesmo
Jacó: Ostendit illi regnum Dei, et dedit illi scientiam sanctorum (Sab. 10,10): Mostrou-lhe o céu e o
reino de Deus, e ensinou-lhe a ciência de ser santo. — De sorte que, vindo a Sabedoria divina em
pessoa, e descendo do céu à terra a ser Mestre dos homens, a nova cadeira que instituiu nesta grande
universidade do mundo, a ciência que professou, foi só ensinar a ser santos, e nenhuma outra. A
Retórica deixou-a aos Túlios e aos Demóstenes: a Filosofia aos Platões e aos Aristóteles; as
Matemáticas aos Tolomeus e aos Euclides; a Medicina aos Apolos e aos Esculápios; a Jurisprudência
aos Solões e aos Licurgos: e para si tomou só a ciência de ensinar a salvar e fazer santos: Regnum
Dei, et scientiam sanctorum.
Em todas as ciências, é certo que há muitos erros, dos quais nasce a diferença das opiniões; em
todas as ciências há muitas ignorâncias, as quais confessam todos os maiores letrados que não
compreendem nem alcançam. Pois, se vinha a Sabedoria de Deus ao mundo, por que não alumiou
estes erros, por que não tirou estas ignorâncias? Porque errar ou acertar em todas estas matérias, sabêlas ou não as saber, nenhuma coisa importa: o que só importa é saber salvar, o que só importa é
acertar a ser santos, e isto é o que só nos veio ensinar o Filho de Deus. Nem ensinou aos filósofos a
composição do contínuo, nem aos geômetras a quadratura do círculo, nem aos mercantes a altura de
Leste a Oeste, nem aos químicos o descobrimento da pedra filosofal, nem aos médicos as virtudes das
ervas, das plantas, das pedras e dos mesmos elementos, nem aos astrólogos e astrônomos o curso, a
grandeza, o número, as influências dos astros: só nos ensinou a ser humildes, só nos ensinou a ser
castos, só nos ensinou a desprezar as riquezas, só nos ensinou a perdoar as injúrias, só nos ensinou a
sofrer as perseguições, só nos ensinou a chorar e aborrecer os pecados, e a amar e exercitar as
virtudes, porque estas são as regras e as conclusões, estes os preceitos e os teoremas por onde se
aprende a ser santos, que é a ciência que professou e veio ensinar a Pessoa do Filho de Deus:
Scientiam sanctorum.
A Pessoa do Espírito Santo com o seu próprio nome nos prova e confirma o mesmo. O Padre
também é espírito, e também é santo. Pois, por que se chama só a terceira Pessoa Espírito Santo? A
razão é — dizem todos os teólogos — porque ao Espírito Santo compete o ofício de santificar e de
fazer santos. Todas as obras de Deus, que chamam ad extra, isto é, que saem de Deus e se terminam
às criaturas, são indivisamente de toda a Santíssima Trindade, na qual o poder e o obrar não só é
igual, senão um só e o mesmo. Mas por certa propriedade, fundada na natureza ou origem das
mesmas pessoas, umas obras se atribuem a umas pessoas, e outras a outras. E porque à terceira Pessoa
se atribui particularmente o santificar e fazer santos, por isso se chama Santo.

E para que vejais quão grande significação é na mesma Pessoa do Espírito o nome de Santo e o
atributo ou atribuição de santificar, notai o muito que com ela se supre, e a grande carência ou vazio
que com ela se enche. O nome ou antonomásia de Santo, e o ofício de santificar e fazer santos não lhe
pudera competir ao Pai, que é a fonte original e irascível da santidade? Não lhe pudera competir ao
Filho, que foi o que, encarnando, nos mereceu essa mesma santidade? Sim. Pois por que se deu ao
Espírito Santo? Disse com alto pensamento Ruperto, que para suprir a infecundidade da terceira
Pessoa. A divindade no Padre é fecunda, no Filho é fecunda, no Espírito Santo não é fecunda. No
Padre é fecunda, porque gera o Filho; no Filho é fecunda, porque, juntamente com o Padre, produz o
Espírito Santo; no Espírito Santo só não é fecunda, porque não produz outra Pessoa divina. Pois, que
meio podia haver para suprir na terceira Pessoa esta infecundidade? O meio foi cederem nela as
outras Pessoas divinas a virtude ou atribuição de santificar e fazer santos e o título e antonomásia de
se chamar Santo. A terceira Pessoa não pode gerar nem produzir pessoa que seja Deus? Pois faça
santos. A terceira Pessoa não se pode chamar Pai nem se pode chamar Filho? Pois chame-se Santo.
Tão grande, tão alta, tão sublime, tão divina coisa é ser Santo, e com tão maravilhosos documentos
nos ensinaram esta verdade em si mesmas as três Pessoas divinas.
IV
Depois do Padre, Filho e Espírito Santo, segue-se a Filha do Padre, a Mãe do Filho, a Esposa do
Espírito Santo, a Virgem Santíssima, a qual como a mais santa entre todas as mais puras criaturas nos
dirá melhor que todas quão grande bem é sermos santos. No capítulo vinte e quatro do Eclesiástico
nos refere a mesma Senhora como Deus, que a escolheu por morada, lhe deu a herança de tudo quanto
tinha vinculado ao povo de Israel, que era o morgado do mesmo Deus: Tunc praecepit et dixit mihi
creator omnium; et qui creavit me requievit in tabernaculo meo, ei dixit mihi: In Israel haereditare (7).
E que vos parece que escolheria e tomaria para si a Virgem Maria de toda a universidade de bens
naturais e sobrenaturais deste imenso morgado? Só tomou o que era santo, e nenhuma outra coisa. Do
que não era santo, posto que fosse precioso e estimado, não quis nada, porque tudo é nada; do que era
santo, tomou tudo, porque só o ser santo é tudo. Ouçamos a mesma Senhora, e ponderemos o que diz
com a atenção que suas palavras merecem. Primeiramente, do que pertence ao lugar, diz que escolhe
uma cidade santa e uma casa santa, para nela servir a Deus em sua presença, sem nenhum outro
cuidado: In habitatione sancta coram ipso ministravi, et in civitate sanctificata similiter requievi (8). E
quanto ao que pertencia à pessoa, sendo tantos e tão excelentes os dotes naturais que Deus desde seu
princípio tinha repartido com as mulheres famosas daquela nação, de tudo isto nenhum caso fez a
Senhora, tudo deixou, tudo desprezou, e só tomou e quis para si a santidade de todos os santos: In
plenitudine sanctorum detentio mea (Eclo. 24, 16): Detive-me — diz — na enchente de todos os
santos — porque tudo o que não é ser santo pode inchar, mas não pode encher — aqui me detive, aqui
parei, aqui insisti e não passei, nem tive para onde passar daqui.
Oh! quem me dera ter neste auditório todas as senhoras do mundo, tão prendadas e tão presas, tão
tidas e tão retidas das vaidades do mesmo mundo, para que vissem o de que só se haviam de deixar
prender e deter, à imitação da maior Senhora e Rainha de todas! Tudo quanto a apreensão e fantasia
feminil estima e preza, viu a benditíssima Virgem no grande teatro de Israel, de que Deus a fizera
herdeira: In Israel haereditare. Viu a nobreza do sangue, antiga e ilustre em Sara, soberana e real em
Micol, mas não a deteve o esplendor da nobreza, nem lhe moveu ou alterou os espíritos. Viu a
formosura servida e adorada em Raquel, buscada e preferida em Abisai, mas não a deteve a
formosura, nem julgou por digna de ser vista a que leva após si os olhos. Viu a fecundidade grande e
invejada em Lia, maior e mais desvanecida em Fenena, mas não a deteve o apetite natural de ser mãe,
nem desejou perpetuar-se em mais vidas. Viu a riqueza doméstica em Rebeca, e os tesouros reais em
Sulamites, mas não a deteve cobiça ou ambição de riquezas, porque tinha o coração em outros
tesouros. Viu as galas e afeitas de Jesabel, e todo o valor do Oriente engastado nas jóias de Ester, mas
não a deteve a aparência vã dos aparatos do corpo, como a que só cuidava em ornar o espírito. Viu a
que o mundo chama ventura nas bodas não esperadas de Rute, e nas muito mais venturosas de Séfora,
mas não a deteve o especioso laço das bodas, antes lhe fizeram horror as delícias do tálamo. Viu as
vitórias e triunfos de Débora, e os despojos e troféus da famosa Judite, mas não a deteve a fama com

o ruído de seus aplausos, nem afetou vitórias e triunfos. Viu, finalmente, coroada Abigail, e assentada
Bersabée em igual trono com Salomão, mas não a deteve a soberania daquelas alturas, porque era
mais alto o seu ânimo que os tronos, e de maior esfera que as coroas.
Pois, Senhora, se todos estes bens da natureza e da fortuna, se todas estas grandezas e felicidades
da vida, que os homens tanto estimam, tanto prezam e tanto invejam, nem divididas, nem juntas vos
encheram os olhos, se por todas passastes pisando-as, e nenhuma vos pareceu digna, nem de vos deter
um momento, nem de vos fazer parar um passo, que é o que vistes, que só vos agradou, que é o que
vistes, que só vos deteve ou teve mão, para que ali parassem os passos do vosso desejo, para que dali
não passassem os vossos afetos? Vi a humildade, diz a Senhora, vi o desprezo de si e do mundo, vi o
recolhimento, vi o silêncio, vi a modéstia, vi a temperança, vi a paciência, vi a fortaleza, vi a
mortificação das paixões e a resignação da própria vontade, vi o amor de Deus e a caridade do
próximo, vi, enfim, toda a santidade, virtudes e graça de que estiveram cheios os santos, e nesta
enchente de santidade é que só tomei pé, nesta parei, nesta me detive e nesta me desenho: Et in
plenitudine sanctorum detentio mea. Isto é o que diz de si a Mãe de Deus. E porque este foi o seu
juízo e a sua eleição, por isso foi Mãe de Deus, não só porque estimou o ser santa mais que todas as
coisas, mas porque deixou e desprezou todas as coisas para ser mais santa.
V
Os anjos, que são a terceira classe dos santos que hoje celebra a Igreja, assim como nos persuadem
com suas inspirações, nos ensinam com seu exemplo quão grande coisa é ser santos. O exercício dos
anjos no céu é estarem sempre louvando a Deus. Nós não o sabemos louvar, porque o não vemos;
eles, que o estão sempre vendo, só o louvam como devem. Mas, quais são os louvores, ou as lisonjas
que os anjos cantam a Deus? O profeta Isaías, que uma vez foi admitido a os ouvir, o disse: Seraphim
stabant, et clamabant alter ad alterum: Sanctus, Sanctus, Sanctus (Is. 6,2s): Estavam os serafins
divididos em dois coros, e o que cantavam alternadamente a grandes vozes, era: Santo, Santo, Santo.
— Isto diziam e repetiam sem cessar, como também os ouviu, daí a oitocentos anos, S. João no seu
Apocalipse: Et requiem non habebant, dicentia: Sanctus, Sanctus, Sanctus (9). Se isto não estivera tão
expresso em um e outro testamento, quem tal cuidara? Deus não é um objeto imenso, as grandezas de
Deus não são infinitas, os anjos que o vêem e conhecem intuitivamente não são tão entendidos e tão
sábios? Pois, como não variam de vozes nem de pensamento? Por que não discorrem por outras
perfeições divinas, por que não louvam e não engrandecem outros atributos? Por isso mesmo. Porque
vêem a Deus, porque o conhecem, e porque são entendidos. Quem louva ou lisonjeia discretamente,
diz tudo o que pode e tudo o que mais agrada, e a maior grandeza que se pode dizer de Deus, e o
louvor que mais lhe agrada é chamar-lhe Santo. Por isso o primeiro coro dos anjos diz Santo, e o
segundo responde Santo; o primeiro torna a dizer Santo, e o segundo torna a repetir Santo; e isto
dizem, e isto sempre estão dizendo sem cessar, uma e mil vezes,e isto hão de continuar a dizer por
toda a eternidade, porque, depois de dizerem que Deus é Santo, Santo e mais Santo, nem os serafins
do céu, que são os anjos de mais alto entendimento e de mais profunda ciência, sabem dizer mais,
nem lhes fica mais que dizer. É Deus eterno, é imenso, é infinito, é onipotente, mas tudo isso são
grandezas, porque estão juntas com o ser Santo. Se Deus, por impossível, não fora Santo, todos os
outros seus atributos careceram da sua maior perfeição. Por isso é perfeição em Deus o ser eterno,
porque é eternamente Santo; por isso é perfeição o ser imenso, porque é imensamente Santo; por isso
é perfeição o ser infinito, porque é infinitamente Santo; por isso é perfeição o ser onipotente, porque é
todo-poderosamente Santo: Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Isto é o que os anjos dizem de Deus. E de si, que dizem, ou que podem dizer? O que podem e são
obrigados a dizer todos os que perseveraram no céu e o não perderam, é que todo o seu bem e toda a
sua felicidade consistiu em ser santos. Houve no céu entre os anjos aquela grande batalha que
sabemos: Lúcifer, com os maus, rebelou-se contra Deus; S. Miguel, com os bons, seguiu as partes de
seu Senhor; estes venceram, aqueles foram vencidos, e que ganharam os que ganharam a vitória, que
perderam os que perderam a batalha? Nenhuma outra coisa mais que o ser ou não ser santos. Os que
ganharam a vitória ganharam o ser santos, porque ficaram confirmados em graça; os que perderam a

batalha perderam o ser santos, porque foram privados da mesma graça, e em tudo o mais que tinham
por natureza ficaram como dantes eram.
Daqui se entenderá um famoso lugar de Ezequiel no capítulo vinte e oito, onde chama querubim a
Lúcifer: Tu Cherub extentus, et protegens, et posui te in monte sancto Dei, in medio lapidum
ignitorum ambulasti. Perfectus in viis tuis a die conditionis tuae, donec inventa est inquitas in te (10):
Tu, ó querubim, eras o anjo de maior esfera, e que debaixo de tuas asas tinhas todos os outros:Tu
Cherub extentus, et protegens. Eu te criei Santo e em graça, e te pus no céu: Posui te in monte sancto.
Tu estavas entre os serafins, onde passeavas com liberdade de superior: In medio lapidum ignitorum
ambulasti. E desde o dia de tua criação foste perfeito, até que em ti se achou o pecado e maldade, que
tu inventaste: Perfectus in viis tuis, donec inventa est inquitas in te. Em suma, que Lúcifer, como diz o
texto, e declaram conformemente todos os Padres, era por natureza serafim, e criado entre os serafins,
e superior a todos. Pois, se era serafim, como lhe chama o profeta, em nome de Deus, não serafim,
senão querubim? E se lhe nega o nome de serafim, porque já não era anjo, senão demônio, por que lhe
chama querubim: Tu Cherub? Porque serafim significa amor e amante, e querubim significa ciência e
sábio; e ainda que Lúcifer, pela rebelião e pelo pecado, perdeu o amor e a graça de Deus e os outros
dons sobrenaturais, não perdeu a sabedoria e as ciências, nem os outros dotes do entendimento e da
natureza, com que fora criado. Tão anjo ficou no saber, como dantes era, tão anjo no poder, tão anjo
na capacidade da esfera, tão anjo na beleza e formosura natural, e em tudo o mais como dantes, e
somente privado da graça e da santidade, em que por sua culpa e maldade se não quis conservar.
De sorte que a principal diferença que então houve e hoje há entre Miguel e Lúcifer, é que Miguel
chama-se S. Miguel, e Lúcifer não se chama santo. Direis que também foi privado Lúcifer da glória e
da vista de Deus. Não foi, porque essa ainda a não tinha, que se já tivera visto a Deus não o pudera
ofender nem perder a graça e santidade. Mas, assim como Deus o privou da graça e da santidade, por
que o não privou também de tudo o mais? Quando um vassalo se rebela contra seu rei, confiscam-lhe
todos seus bens. Pois, se Lúcifer se rebelou contra Deus, por que lhe confiscam só a graça e a
santidade, e lhe deixam tudo o mais? Porque só a graça e a santidade são bens: tudo o mais que têm os
anjos maus, uma vez que não têm santidade, antes são males que bens. A ciência, sem santidade, é
ignorância; a formosura, sem santidade, é fealdade; o poder, sem santidade, é fraqueza; a grandeza,
sem santidade, é miséria; e por isso são os anjos maus os mais miseráveis de todas as criaturas, assim
como os anjos bons os mais felizes e bem-aventurados de todas: estes porque são santos, aqueles
porque não são santos.
VI
Vamos aos homens, e perguntai a todos os que estão no céu que coisa é ser santos? A esta pergunta
não quero responder com Escrituras nem com palavras, senão com obras. As coisas estimam-se pelo
que valem e pelo que custam. Tudo o que fizeram e padeceram os santos, foi por ser santos. A
esperança tão longa e tão constante dos patriarcas, a fé e paciência dos profetas, o zelo e pregação dos
apóstolos, os tormentos e mortes dos mártires, as penitências e asperezas dos confessores, a
continência e pureza das virgens: tudo santo, e tudo por ser santos. Mas não é esta a matéria que se
haja de passar e escurecer com uma tão abreviada generalidade. Discorramos por cada uma das
hierarquias dos santos, e vejamos quanto se empenharam por conseguir este nome.
Olhai para os patriarcas nos dois primeiros, e vereis a Isac lançado sobre a lenha, esperando com a
garganta nua o rigor, por não dizer a desumanidade do golpe, e a Abraão com a espada em uma mão,
para cortar a cabeça ao único filho, e como fogo na outra, para o queimar em holocausto e sepultar em
cinzas. Podia haver maior resolução, nem mais heróico e deliberado empenho, assim na sujeição do
filho ao pai, como na obediência do pai a Deus? O mesmo Deus confessou que não podia ser maior.
Mas, se virdes que um anjo naquele mesmo flagrante tem mão no braço a Abraão, voltai os olhos para
o de Jefté, armado doutra espada e do mesmo zelo, e vereis não suspenso, mas, executado o tremendo
sacrifício, derramando o pai animoso com suas próprias mãos o sangue da inocente filha, também
única, e sem herdeiro. E por que vos parece que se atreveram estes dois homens a uma tão espantosa e

medonha ação, de que se estremece o amor e tapa os olhos a natureza? Abraão, por não quebrar um
preceito, Jefté, por não faltar a um voto, e ambos por ser santos. Abraão podia duvidar, com grande
fundamento, se um preceito tão novo e inaudito, e tão repugnante às promessas que o mesmo Deus
lhe tinha feito, era ilusão; Jefté, com maior razão ainda, podia duvidar se o voto naquele caso
obrigava, não sendo tal a sua tenção, nem lhe tendo vindo tal coisa ao pensamento; e, contudo, ambos
seguiram a parte mais dificultosa e mais segura, por não deixar em escrúpulo a salvação, nem pôr em
dúvida o ser santos.
Aos patriarcas seguem-se os profetas, e aos profetas os apóstolos. E se entre os profetas vos
assombrais de ver um Isaías serrado pelo meio, e um Daniel na cova dos leões, e um Jonas engolido
da baleia, nos apóstolos, que foram menos em número, vereis a Pedro crucificado, a Paulo degolado, a
André aspado, a Felipe apedrejado, a Bartolomeu esfolado, a Mateus e Tomé alanceados, a Simão e
Tadeu espedaçados, e todos, enfim, dando o sangue e a vida em testemunho da fé que pregaram, não
só para ser santos eles em si, mas para fazer santos a outros.
E que direi eu de vós, ó fortíssimo e luzidíssimo exército dos mártires, tão infinito no número como
nos esquisitos gêneros de martírios? Se entro no anfiteatro de Roma, vejo-vos lançados às feras, ou
lançados aos Neros, aos Décios, aos Dioclecianos, aos Trajanos, mais feros que as mesmas feras. A
muitos de vós reverenciaram os leões, os ursos, os tigres, mas a nenhum perdoou a vida a impiedade
mais que brutal dos tiranos, sempre mais obstinados e furiosos. As pedras de Estêvão, as setas de
Sebastião, as grelhas de Lourenço e Vicente já eram tormentos vulgares. Que máquinas e invenções
de atormentar não excogitou a sevícia raivosa de se ver vencida, para combater e tentar vossa
fortaleza? A uns mártires penduravam pelos cabelos, ou por um pé, ou por ambos, ou pelos dedos
polegares, e assim, no ar e despidos, com azorragues de nervos rematados em pelotas de chumbo ou
abrolhos de aço, os batiam e martelavam com tal força e continuação os cruéis e robustos algozes, que
ao princípio açoitavam corpos, depois feriam as mesmas chagas ou uma só chaga, até que não tinham
já que açoitar nem ferir. A outros, estirados e desconjuntados no ecúleo, ou estendidos na catasta,
aravam ou cardavam os membros com pentes e garfos de ferro, a que propriamente chamavam
escorpiões, ou metidos debaixo de grandes pedras de moinho, lhes espremiam como em lagar o
sangue, e lhes moíam e emprensavam os ossos, até ficarem uma pasta confusa, sem figura nem
semelhança do que dantes eram. A outros cobriam todos de pez, resina e enxofre, e, ateando-lhes o
fogo, os faziam arder em pé como tochas ou luminárias nas festas dos ídolos, esforçando-se para este
suplício com lhes dar a beber chumbo derretido. A outros, nos mais rigorosos frios do inverno,
metiam em tanques enregelados, com banhos de água quente à vista, e liberdade de se passarem a
eles, para que enfraquecesse o remédio os que não vencia o tormento. A outros coziam em couros,
juntamente com serpentes e cães danados, e assim os lançavam ao mar, para que naquela estreita,
medonha e asquerosa prisão, primeiro acabassem mordidos e atassalhados dos dentes venenosos, do
que afogados das ondas. A outros escalavam vivos pelos peitos, e lhes arrancavam o coração e
entranhas palpitantes, ou lhes atavam as mãos e os pés a quatro ramos grossos de árvores, dobrados a
força e soltos ao mesmo tempo, com que súbita e violentissimamente os espedaçavam em quartos. A
outros assentavam em cadeiras de ferro afogueado, a outros faziam andar descalços sobre lâminas
ardentes, a outros metiam em caldeiras de azeite e alcatrão fervendo, a outros em bois de metal
abrasado, a outros em fornalhas de chamas vivas. E tudo isto sofriam e suportavam aqueles valorosos
cavaleiros de Cristo, não só com paciência e constância, mas com júbilo e alegria. Por quê? Só por ser
e segurar o ser santos, como exclama a Igreja: Omnes sancti, quanta passi sunt tormenta, ut securi
pervenirent ad palmam martyrii.
VII
Os santos doutores, esquadrão também laureado, não fizeram ou não se desfizeram menos por ser
santos. Foram a luz do mundo e o sal da terra, e assim como a tocha se consome para alumiar, e o sal
se derrete para conservar, assim eles, para alumiar as cegueiras do mundo, e conservar a fé e religião
em sua pureza, não só se pode dizer com verdade que consumiram a vida, mas que derreteram e
estilaram a alma. Todos esses livros, tantos e tão admiráveis de S. Basílio, de S. Crisóstomo, de Santo

Atanásio, de Santo Ambrósio, de S. Jerônimo, de Santo Agostinho e dos dois Gregórios, quatro
doutores da Igreja grega e quatro da latina, e os dois que depois se acrescentaram a este sagrado
número, Santo Tomás e S. Boaventura, os livros igualmente doutíssimos dos santos bispos, Hilário,
Cipriano, Fulgêncio, Epifânio, Isidoro, e um e outro Cirilo, e os dos antiquíssimos padres Clemente
Romano, Dionísio Areopagita, Erineu, Justino, Gregório Taumaturgo, Clemente Alexandrino,
Lactâncio, e infinitos outros, todos estes escritos, digo, cheios de divina e celestial doutrina, que outra
coisa são, sem encarecimento nem metáfora, senão as almas dos mesmos santos, e as quinta-essências
dos seus entendimentos estiladas pela pena?
Ali se vêem refutadas e convencidas todas as seitas dos antigos filósofos pitagóricos, platônicos,
cínicos, peripatéticos, epicureus, estóicos; ali os mistérios profundíssimos da fé facilitados e críveis, e
os argumentos contrários desvanecidos; ali as tradições apostólicas sucessivamente continuadas, e as
definições dos concílios gerais e particulares estabelecidas; ali as dificuldades da Sagrada Escritura e
os lugares escuros dela declarados, e o Velho e Novo Testamento, e os Evangelhos entre si concordes;
ali as questões altíssimas da Teologia sutilissimamente disputadas e resolutas, as controvérsias
debatidas e examinadas, e o certo como certo, o falso como falso, e o provável como provável, tudo
decidido; ali as heresias antigas e modernas expugnadas, e as cavilações dos hereges desfeitas, e os
textos sagrados, corruptos e adulterados por eles, conservados em sua original pureza; os Ários, os
Apolinares, os Macedônios, os Nestórios, os Donatos, os Pelágios, os Maniqueus, os Eutíquios, os
Elvídios, os Jovinianos, os Vigilâncios, e os Luteros e Calvinos, que em nossos tempos os
ressuscitaram, sepultados outra vez e convencidos; ali, finalmente, os vícios perseguidos, os abusos
emendados, as virtudes sinceras e sólidas louvadas, as falsas e aparentes confundidas, e toda a
perfeição evangélica digesta, praticada e posta em seu ponto.
E para tudo isto — que muitos não entendem, nem capacitam — que compreensão e vastidão de
todas as ciências divinas e humanas era necessária; que memória de todas as histórias sagradas e
profanas; que escrutínio da cronologia de todos os tempos; que notícias de todas as terras e gentes, de
suas leis, costumes, cerimônias, ritos; que inteligência e conhecimento exato de todas as línguas,
latina, grega, hebréia, caldaica, siríaca, umas originais dos textos sagrados, outras em que foram
vertidos! E que estudo, que aplicação, que continuação e trabalho era outrossim necessário para
adquirir esta imensa erudição, ajudado o engenho natural e elevado de contínuas orações ao céu,
donde vem a verdadeira luz! Estas eram as minas em que cavavam e suavam aqueles diligentíssimos e
utilíssimos operários, estas as riquezas inestimáveis que metiam e acumulavam nos tesouros da Igreja,
estas as armas finíssimas e escudos impenetráveis de que forneciam a Torre de Davi para as futuras
ocasiões e batalhas, como hoje se experimenta, empregando e aplicando a estas — que com razão se
chamam obras -todas as forças do espírito, todas as potências da alma, e todos os sentidos do corpo,
negando-lhe o descanso de dia, e o repouso e sono de noite, e chegando a não gostar nem sentir o
mesmo que comiam, como à mesa de el-rei S. Luís de França lhe aconteceu a Santo Tomás. Mas,
como eram tão doutos e sábios, sabiam melhor que todos quão grande coisa é ser santos, e por isso o
procuravam eles ser com esta vida, e que os demais o fossem com esta mesma doutrina.
Por outro caminho bem diverso conquistaram o ser santos os anacoretas, deixando o trato e
comunicação das gentes, e indo-se viver aos desertos; mas também lá lhes não faltaram batalhas,
porque se levavam a si consigo, nem vitórias, porque os levava Deus. Estas eram as plantas do céu, de
que estavam cultivados os ermos da Palestina, da Tebaida, do Egito, e aqui viviam como anjos,
porque souberam fugir dos homens, os Paulos, os Hilariões, os Arsênios, os Onofres, os Pacômios, os
Macários. Em muitos anos, e alguns em toda a vida, não se viam; eram porém muito para ver aquelas
veneráveis cás nunca tocadas de ferro, como nazareus da lei da graça, da qual de noventa, qual de
cento, qual de cento e vinte anos, estendendo o jejum e a abstinência as vidas, que tanto desbarata e
abrevia o regalo. Habitavam as grutas e covas, das quais, quando saíam, mais pareciam cadáveres que
homens vivos. Das mãos de S. Pedro de Alcântara escreve Santa Teresa que eram como feitas de
raízes, e o mesmo podemos dizer das estátuas ou semelhanças destes santos velhos, secos, pálidos,
mirrados, e como feitos ou tecidos das raízes das mesmas ervas de que se sustentavam.

Mas como na carne enfraquecida e debilitada com as penitências se criam e crescem os mais
robustos espíritos, invejosos os do inferno de tanta santidade, se armavam fortemente contra eles, e,
fazendo daqueles desertos campanha, lhes davam crudelíssimos combates. Umas vezes lhes
apareciam os demônios transfigurados em áspides, basiliscos, dragões, e outros monstros horrendos
que os queriam tragar, como ao grande Antônio; outras os assombravam com tremores espantosos da
terra, relâmpagos, trovões e raios, com que parecia que as mesmas grutas se partiam, e caíam sobre
eles os montes; e talvez na maior serenidade e frescura do ar, lhes traziam e punham diante dos olhos
as mesmas figuras humanas de que tinham fugido, mais capazes pelo gesto e pelos trajos de provocar
amor que medo; e estes eram entre todos os mais apertados e furiosos assaltos. Mas, que faziam
aqueles constantíssimos atletas da castidade, quando os cilícios, de que sempre andavam armados,
lhes não bastavam? Ou se valiam dos lagos e rios enregelados, como S. Francisco, ou nas silvas e
espinhos, como São Bento, ou no fogo, metendo nele a mão e deixando derreter os dedos, como S.
Diogo, e desta sorte, com a memória do mesmo inferno que lhes fazia a guerra, o venciam e
triunfavam dele. Assim venciam, porque eram assistidos da graça de Deus, e assistia-os Deus tão
eficazmente com sua graça, porque eles continuamente assistiam também a Deus, orando e
contemplando.
De alguns se escreve que de noite mediam as horas da oração com um novo e admirável relógio do
sol, porque começavam a orar quando se punha, e acabavam quando nascia. Mais fazia Simeão
Estilita, a quem com razão podemos chamar Anacoreta do Ar, e não da terra. Vivia sobre uma coluna
de trinta e cinco côvados de alto, onde perseverou oitenta anos ao sol, ao frio, à neve, aos ventos,
comendo uma só vez na semana, e orando de dia e de noite, quase sem dormir. Umas vezes orava de
joelhos e prostrado, outras em pé e com os braços abertos, e nesta postura estava reverenciando
continuamente a Deus com tão profundas inclinações, que dobrava a cabeça até os artelhos.
Teodoreto, testemunha de vista, quis saber o número a estas inclinações, e tendo contado mil duzentas
e quarenta e quatro, cansado de contar, não foi por diante. Oh! assombro! Oh! prodígio! Oh! exemplo
singularíssimo do que pode a fraqueza do nosso barro fortalecida da graça! Um tal gênero de vida,
mais foi admirável que imitável. Mas o que mais admira, é que lhe não faltaram imitadores. Estilita
quer dizer o habitador da coluna, e houve outro estilita, também Simeão, e outro estilita, Daniel, e
outros. Tanto preço tem, nos que o sabem avaliar, o ser santo.
VIII
Por remate, ou por coroa de todos os santos, põe a Igreja no último lugar o suavíssimo coro das
Virgens, cujas vozes, posto que mais delicadas, mas igualmente fortes, nos acabarão de persuadir,
como elas se persuadiram, esta mesma verdade. Pesa-me de chegar tão tarde a esta hierarquia, em que
é obrigação deter-me mais um pouco; mas como a matéria é de casa, ao menos das grades para dentro
será de agrado. Aos de fora seja embora de paciência.
Que extremos não obraram as santas virgens por ser santas? Que façanhas não empreenderam
varonilmente? Que rigores e asperezas não executaram em si mesmas? Que galas, que regalos, que
delícias e contentamentos da vida, que riquezas, que grandezas, que pompas e fortunas do mundo não
desprezaram? Que finezas, que excessos, que máquinas dos que as pretendiam, não resistiram? Que
bodas humanas, por altas e soberanas que fossem, não renunciaram, só por conservar e defender a
virginal pureza, e manter a fé prometida a Cristo, com quem se tinham desposado? Santa Edita, filha
de Elgaro, rei de Inglaterra, morto o pai e um irmão que tinha único, ficou herdeira do reino, e por
mais instâncias que lhe fizeram os povos, juntos em cortes, que se casasse, nem o amor da casa real
em que nascera, nem a sucessão da família e da coroa, nem a memória do pai e irmão, que nela se
extinguia, foram bastantes para a mover um ponto da firmeza de seu propósito, nem para a arrancar
do canto de uma religião, onde, coberta de cilício, amortalhou a vida e, depois, sepultou o corpo, que
permaneceu incorrupto. Santa Eufrosina, senhora ilustríssima em Alexandria, não podendo de outro
modo fugir e escapar de seu pai e do matrimônio nobilíssimo concertado por ele, mudando o trajo de
mulher e o nome, e chamando-se Esmaragdo, desconhecida e em terra estranha, tomou o hábito de
monge, em que viveu trinta e oito anos enterrada em uma estreita cela, donde nunca saiu. Santa
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