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RESUMO 

 

A presente tese versa sobre a Retórica, Hermenêutica e Similitude em Antonio 

Vieira. Pressupõe-se que esses três elementos compõem um desenho teórico 

envolvente nos escritos vieirianos e que nos possibilitam enxergar a criação literária 

imensa e intrigante. Na vasta literatura, sermões, epistolografia e livros proféticos, a 

presente pesquisa concentra-se na ordem do profetismo, mais especificamente, o 

livro A chave dos profetas (2013), por entender ser uma obra de grande extensão 

teórica. A fim de nortear o trabalho investigativo, propõem-se questionamentos, a 

saber: como a retórica auxilia na construção do discurso literário do escritor 

português? E mais, como ponto controverso: como é possível afirmar que Vieira faça 

uso da retórica se o que se lê é a abordagem literal quando discursa sobre alguma 

ideia? Tais quesitos apontam para a interpretação, muitas vezes em sentido literal, e 

utilização das Escrituras Sagradas, além de figuras as quais ornam o discurso. Com 

a pesquisa, percebe-se, sobretudo, uso da similitude, dentre as outras marcas 

figurativas, cuja presença se faz com mais intensidade em A chave dos profetas 

(2013), constituindo-se assim em um livro histórico. A história, por sua vez, elemento 

inerente ao saber profético, e à Chave dos profetas, revela-se como a chave-mestra, 

a interpretação que implica em causar ruptura retórica e, ao preencher as lacunas, 

impõe-se enquanto discurso teológico e quinto-imperialista. O jogo entre o literal e a 

similitude se estabelece, então, no livro em estudo e formaliza um caminho 

metonímico do padre Antonio Vieira. 

 

Palavras-chave: Retórica; Hermenêutica; Antonio Vieira. 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

The thesis discusses about Rhetoric, Hermeneutic and Similitude in Antonio Vieira. It 

is presupposed that these elements compose a theoretic line that involve the writing 

of Vieira and enable us to note an immense and intriguing literary creation. In large 

literature, sermons, epistles and prophetic books, this work has focus on prophetism, 

more specifically, the book A chave dos profetas (2013), because it is a great 

theoretic work. In order to guide the investigative research, it is proposed some 

questions as: how does the rhetoric help the construction of literary discourse of the 

Portuguese writer? Besides that, in the opposite: how is it possible to claim that 

Vieira use the rhetoric if he resorts to literal approaches? Often, these quests point to 

interpretation in literal meaning and application of the Holy Scriptures, in addition to 

use figures, which accoutre the speech. With our research, is perceived, above all, 

use of similarity, among figuratives marks, whose presence happens with more 

intensity in A chave dos profetas (2013), instituting a book of history. The history, 

accordingly, an intrinsic element to know prophetic, and to that book, reveals itself 

with the master key, the interpretation, that implies a rhetorical break and, filling the 

gaps, it is imposed as the fifth imperialist theological anthropological discourse. The 

game between the literal and the similitude sets up itself, then, in the searched book 

and formalize a metonymic route of the priest Antonio Vieira. 

 

Keywords: Rhetoric; Hermeneutic; Antonio Vieira. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

RIASSUNTO 
 
 
Il tese verte su Retorica, Ermeneutica e Similitudine in Antonio Vieira. Si 

presume che questi trè elementi compongono un disegno teorico inseriti nell’opere di 

Vieira e che ci permettono visualizzare una creazione letteraria molto ricca e 

intrigante. Nella vasta letteratura, sermoni, carte e libri profetici, questa ricerca si 

concentra nell’ordine della profezia especificamente il libro A chave dos profetas 

(2013), da capire esser una opera di grande estensione teorica. Affinché orientare il 

lavora investigativo, si propongono discutere: come la rethorica aiuta nella 

costruzione del discorso letterario de lo scrittore portoghese? E come è possibile 

affermare che Vieira si utilizza della rethorica si noi vediamo un abbordaggio letterale 

quando argomenta sull’alcuna idea? Tali argomenti indicano l’interpretazione, spesso 

in senso letterale, e l’uso delle Sacre Scripture, così come le figure che adornano il 

discorso. Con la ricerca, possiamo vedere, soprattutto, l'uso della similarità, tra gli 

altri segni figurativi, la cui presenza è più intensa in A chave dos profetas (2013), 

costituendo così un libro storico. La storia, a sua volta, un elemento intrinseco della 

conoscenza profetica, ed alla Chave dos profetas, si rivela con la chiave principale, 

l'interpretazione, che implica di provocare la rottura retorica e, quando colma le 

lacune, si impone come un discorso teologico e quinto imperialista. Il gioco tra 

letterale e similitudine è stabilito, quindi, nel libro in esame e formalizza un percorso 

metonimico di padre Antonio Vieira. 

 

Parole chiave: Retorica. Ermeneutica. Similitudine. Antonio Vieira. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Padre Antonio Vieira – “imperador da Língua Portuguesa”, como bem o 

definiu Fernando Pessoa – profetiza um futuro glorioso para a nação lusitana. Sob a 

genialidade literária de um aparente visionário, por muitos considerado insano, as 

linhas de seu onirismo profético delineiam-se já na composição de obras que 

constroem, via imaginação e materialidade, um lugar honroso para Portugal. 

Contudo, em virtude disso, conduziu-o a sentar-se à cadeira de réu do Santo Ofício.  

Esperanças de Portugal: o quinto império do mundo (2007), História do 

futuro (2015), A chave dos profetas (2013), Apologia das coisas profetizadas e 

Defesa perante o Tribunal do Santo Ofício marcam a obra missionária e a 

imaginação profética, fruto do pensamento vieiriano que se construiria ao longo da 

vida do pregador. O enredar e desenredar desse pensamento dá-se à luz de um 

ornatus retórico, percebido pelo uso figurativo de imagens, similitudes, analogias, 

poucas metáforas, metonímias, ironias, envolvendo o auditório, o povo português, 

entre outros, num projeto engenhoso de convencimento e persuasão. 

Estudar e refletir acerca do processo de construção hermenêutica e retórica 

no discurso do pensador luso-brasileiro, propósito basilar desta pesquisa, suscitam o 

alinhamento de suas obras, bem como sua interação comparativa, observando-se 

características singulares e comuns entre elas, sobretudo por apresentarem um 

discurso bastante típico da identidade barroca. Isso sugere certamente a percepção 

de conceitos referentes à identidade dos textos, aos deslocamentos vivenciados 

pelo sacerdote, conselheiro do rei D. João IV, missionário, entre outros ofícios, 

proporcionando variadas situações discursivas, além de associar engendramentos 

retóricos como constituintes de uma formação discursiva essencialmente atrelada à 

perspectiva literária da época. 

Ao profetizar um futuro promissor para Portugal, Vieira estabelece um 

dialogismo entre unidades temporais: um futuro que interage com o passado, 

utilizando-se das prerrogativas historiográficas para sedimentar certo onirismo 

pessoal, que há de se desenvolver no presente por ele mesmo anunciado; e um 

presente que dialoga com o futuro, visualizando, via interpretação das Escrituras, a 

realização profética, o que é posto em evidência através do discurso. Diante desse 
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fato, delineia-se a problemática relativa à nossa proposta de investigação científica: 

de que forma, nos livros proféticos, Vieira embute o discurso literário no aparato 

retórico? Ou melhor, como a retórica auxilia na construção do discurso literário do 

escritor? E mais: como é possível afirmar que Vieira faz uso da retórica, se o que se 

lê é a abordagem literal em muitos momentos discursivos? Inicialmente, pode-se 

pensar, como hipótese, o seguinte caminho apologético: pelo uso constante das 

Escrituras que fomenta a manipulação de um auditório; ademais, pelo uso das 

figuras retóricas, estas disseminadas no texto e subtraídas na lógica argumentativa; 

e, sobretudo, pelo hermeneuein teológico. Em virtude disso, levanta-se como 

temática de nosso estudo Ornatus Vieiriano: retórica, hermenêutica e similitude em 

Antonio Vieira. 

É bem verdade que a presente pesquisa se debruça sobre a obra de um 

escritor vastamente conhecido, porém não suficientemente explorado, tendo em 

vista a sensação de estar tocando apenas a ponta de um iceberg ao mergulhar nos 

escritos desse inesgotável pensador. Isso é de grande monta, em especial se 

levarmos em conta a quantidade de sermões escritos, em torno de duzentos, os 

inúmeros memorandos e as obras apocalípticas, o que torna significativo reavaliar o 

estudo do autor barroco na linha de pesquisa Estudos das Teorias e 

Representações Literárias e Culturais. 

A escolha temática – Ornatus Vieiriano: retórica, hermenêutica e similitude 

em Antonio Vieira – tenta coadunar dois aspectos de investigação oferecidos à 

presente tese, a saber: a hermenêutica e a retórica. Para tanto, é necessário 

abordar o percurso retórico no processo de construção literária de Antonio Vieira, 

fortalecendo ainda mais a condição das obras enquanto identidade barroca e 

sociocultural luso-brasileira. Observa-se, por conseguinte, a construção do discurso 

literário nesse elaborado conjunto teórico do escritor, sob as vistas da retórica, por 

revelar nuances culturais das nacionalidades portuguesa e brasileira, à época 

histórica, além de inserir Vieira em um quadro atemporal, original e clássico, ou seja, 

não situado tão somente no Seiscentismo.  

Essa identidade vincula-se à experiência espiritual, construída sob aspectos 

socioculturais e políticos do povo. É no seio social e cotidiano que surgem e se 

insurgem as construções sacras. As pedras tornam-se travesseiros e altares, 

dependendo dos significantes que se oferecem ao projeto humanístico. Imagens, 

conceitos e palavras se imiscuem de modo a organizar um discurso com base em 
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estilo literário a um tempo próprio e demarcado. As coisas figuram-se e assumem 

um significante sagrado. De acordo com Pécora (1997), Vieira demonstra todo um 

invólucro divino-humano (teândrico) ao utilizar o método etimológico nos sermões. A 

isso Saraiva (1980) denominou anatomia da palavra, em que Vieira decompõe o 

signo (significante e significado), em sua parenética religiosa, para torná-lo coisa na 

mente do indivíduo, numa espécie de elevação didática de conceitos a partir de um 

aparente niilismo verbal. Vieira tipologiza as Escrituras com aspectos de sonoridade 

conferida às letras e à formação significativa circulares no texto em forma espiralada 

até culminar num (des)cortinamento moral para o auditório. 

Esse jogo coordena uma invenção retórica e barroca que se centra em um 

pêndulo verbal e ideológico, respectivamente, ratificando o discurso expresso nos 

livros. A formulação do pensamento de Vieira localiza-se historicamente em um sobe 

e desce de dogmas e dúvidas, com base na dialética grega, vivenciada pelo 

indivíduo seiscentista em cujo interior existe o dilema do prazer latente, em 

detrimento da perda da salvação da alma. Ou seja, tensão e conflito contingenciam 

a penitência religiosa, que é comemorada com as festividades profanas, resgatando 

um indivíduo para iluminação. Trata-se, contudo, de um paradoxo. Festeja-se 

literariamente essa tensão através do uso das múltiplas figuras da linguagem, das 

analogias, cujas similaridades trazem, junto às alegorias, uma ornamentação 

disposta nos períodos propositivos.  

Tal universo incorpora-se à mensagem homilética do sacerdote católico e 

amplifica conceitos que valoram o político e o histórico, cuja ideia se firma na 

proposta reveladora de Portugal, plenitude potestatis, elevado à condição de Quinto 

Império do Mundo, a partir da exegese do exemplar de Daniel e outros profetas 

bíblicos, e esclarecida nos compêndios profetizantes de Vieira: Apologia das coisas 

profetizadas, Defesa perante o Tribunal do Santo Ofício, História do futuro, 

Esperanças de Portugal e A chave dos profetas. Também, nessa constatação 

teológica, reafirma-se a atuação da Providência ao abrir caminhos ao povo 

escolhido. 

O ornatus dialético, ou conceito engenhoso apresentado nas obras de Vieira, 

procura não distanciar o pregador da própria oratória, que mantém a dignidade ou 

exemplo daquele que profere o discurso a partir das provas morais. As provas 

ajudam-no na argumentação tornando as palavras mais verdadeiras e vivas, haja 

vista sua maior eficácia face a um público considerado pecador. O bom caráter e as 
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boas obras implicam conseguir seguidores, legitimando o discurso e, por 

consequência, servindo de exemplo para o ouvinte, convencendo-o e persuadindo-o. 

“A arte sem arte”, proposta por Vieira, é como a semeadura, o que faz parecer que 

sermão e semear possuem a mesma raiz etimológica por tratar-se de uma semente 

lançada nos corações dos homens pelas palavras do pregador.  

Frente aos inúmeros aspectos de nossa pesquisa, dado que a similitude é a 

condição de possibilidade para a construção do discurso retórico-hermenêutico-

literário na obra de Vieira, verifica-se, sobretudo em A chave dos profetas e História 

do futuro, a utilização de sentenças de semelhanças que culminem ao lado da 

metáfora, da alegoria, da parábola e do exemplo, fenômenos da analogia universal. 

Similitudes são “elementos resultantes de processos comparativos oriundos da 

natureza ou da vida humana não fixados historicamente” (MUHANA, 1989, p. 70). 

Sobre tal figura, é importante salientar o uso constante das Escrituras para 

reverberar o discurso constituinte de Portugal como Império prodigioso sobre todo o 

mundo, bem como a expansão religiosa da fé católica aos quatro cantos da Terra. 

Foucault (2007) atribui à similitude quatro constituições: convenientia, 

analogia, aemulatio e simpatia. A convenientia “é uma semelhança que se liga ao 

espaço”, ao mundo. Nela estão presentes as coisas – conteúdo, céu, estrelas, 

plantas, animais – e os homens que podem compartilhar a conjunção e proximidade 

das ideias; a aemulatio une coisas que não se parecem, distanciando-se do lugar 

estabelecido; Platão lembra isso muito bem ao argumentar que  

 
aquilo que parece, pelo fato de ser visto de uma posição 
desfavorável, assemelhar-se ao belo, mas eu provavelmente nem 
sequer pareceria com aquilo com que afirma assemelhar-se, se 
alguém se capacitasse a ver tais grandes obras adequadamente? 
Não o chamaremos, uma vez que aparece, mas não se assemelha, 
de uma aparência? (PLATÃO, 2007, p. 189) 

 

A aemulatio associa-se à imitação, ou mimesis, que, na literatura, apresenta-

se sob a condição de verossimilhança. Por último, a simpatia “atua em estado livre” 

(FOUCAULT, 2007, p. 32), em consonância com a antipatia, que impede a 

assimilação das coisas no mundo, podendo tornar as coisas semelhantes às outras, 

aproximando os sentidos, mas não as destituindo da identidade própria, ou 

singularidade. 
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Ao lado dessa abordagem, a retórica, segundo Aristóteles, é “a faculdade de 

ver teoricamente o que, em cada caso, pode ser capaz de gerar a persuasão” ([19--], 

p. 33). Ainda segundo o filósofo, a arte retórica demanda provas externas, 

confissões, testemunhos; e internas a essa arte, oriundas do método, a saber, do 

próprio discurso. A partir do discurso, é possível distinguir três nuances: as que se 

relacionam com o caráter moral do orador; as que se vinculam ao auditório; e as 

disposições que se concentram no próprio discurso. A palavra discurso significa 

etimologicamente curso, movimento, percurso. Em se tratando da linguagem, 

verifica-se que a palavra se move e o estudo do discurso é como se víssemos o 

homem falando. Ou, como explicita Fernandes (2007, p. 18), “discurso implica uma 

exterioridade à língua, encontra-se no social e envolve questões de natureza não 

estritamente linguística”. Pensar um discurso é encontrar a noção de sentido 

percebida como um efeito de sentidos em interação entre sujeitos. Em produção 

discursiva, por conseguinte, tem-se que lembrar a existência de um enunciador que, 

mediante a enunciação, torna possível o produto prestar-se à recepção. Em outras 

palavras, o locutor, mediante o discurso, argumenta, relacionando-se ao meio social 

dentro de um ponto de vista macro, ou seja, junto à história e ideologia subjetivas. 

Consoante Maingueneau, em relação ao fato literário, o discurso assume algumas 

características conceituais: “supõe uma organização transfrástica; é orientado; é 

uma forma de ação; é interativo; é contextualizado; é assumido por um sujeito; é 

regido por normas; e é considerado no âmbito do interdiscurso” (MAINGUENEAU, 

2012, p. 40 – 42). 

A pesquisa em questão expõe o discurso literário proferido por Vieira nas 

obras selecionadas para esta investigação, porque “é pelo discurso que 

persuadimos, sempre que demonstramos a verdade ou o que parece ser a verdade” 

(ARISTÓTELES, [19--], p. 33). Os meios de demonstração da verdade perpassam a 

indução, o silogismo e o silogismo aparente, desenvolvidos por meio de exemplos, 

entimemas, sinais, verossimilhança; enfim, pelas proposições, cuja argumentação 

tende ao convencimento e à persuasão. Abreu (2006) atribui à argumentação o 

gerenciamento da informação, mediante o convencer que se atrela às ideias e o 

persuadir, que se liga à ação. 

Meyer (2007) apresenta um conceito de retórica, aliando-a à ideia de 

argumentação. Para Meyer, com base em Aristóteles, “a retórica é a exposição de 

argumentos ou de discursos que devem ou visam a persuadir” (MEYER, 2007, p. 
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21). O discurso religioso apropria-se muito dessa maneira de construção de sentido. 

Também torna possível verificar um sujeito em lugar doutro sujeito para referendar a 

mensagem, utilizando-se da retórica da apropriação. Assim, o sacerdote assume o 

lugar do sagrado para enunciar os prognósticos e/ou as admoestações para incitar o 

pathos no auditório. 

O discurso engenhoso de Vieira, abordado para a proposta de investigação 

no âmbito do logos, constrói-se inserido no discurso, e emerge a proposição literário-

profética, presente na trilogia que esta pesquisa se dispôs apresentar. Em um dos 

casos, trata-se da previsão de que a nação lusitana venha a ser o Quinto Império do 

Mundo. Para alicerçar a possibilidade de verdade histórica, o escritor luso-brasileiro 

toma como aporte epistemológico os escritores clássicos, a tradição oral e escrita, e 

as Escrituras Sagradas. Conforme Araujo (1999), o texto vieiriano é a sedução, 

síntese da indução e dedução. Dessa maneira, 

 
a sedução do texto de Vieira ocorre com refinamento estético malgré 
lui e sutilezas psicológicas, mais densidade poética, funcionalidade 
expressiva, particularizações racionalistas num Vieira eminentemente 
domador da linguagem e do estilo.  
Com Vieira o gênero oratório transcende os ensinamentos 
doutrinários e teológicos, incorporando nos temas considerações 
literárias e filosóficas, com especulações e preocupações 
ontológicas. Esse o seu topos (ARAUJO, 1999, p. 72). 

 

Acrescente-se o Topos que se há de lançar sobre a obra A Chave dos 

profetas (2013), maestria e beleza no estilo literário do escritor Vieira. Nesta obra, 

eis o que Vieira apresenta ao público a 

 
interpretação das profecias bíblicas pelo confronto de autoridades 
pró e contra em plano de sólida erudição, orientando o debate no 
sentido de uma conceção escatológica da história, consumada na 
unidade em Cristo de todos os povos e nações, cuja pluralidade e 
grandeza haviam sido finalmente estabelecidas, ao longo dos 
séculos XV e XVI, por ação dos povos ‘hispânicos’, com início na 
passagem do cabo de Não (CALAFATE, 2013, p. 57). 

 

A isso, entretanto, cumpre a pregação do Evangelho em todo o mundo, 

euntes in mundum universum praedicate Evangelium omni creaturas, o que de fato 

não acontecera em muitas partes, tais como algumas regiões do Oriente e da África, 

e pela primeira vez, segundo Mendes (1997), a salvação das almas possui barreiras 
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intransponíveis, por conta da ignorância dos desígnios de Deus e da insensatez 

existente nos povos bárbaros. 

O invólucro profético é munido de figuras, dentre elas a alegoria. Consoante 

Hansen (2006), não se pode falar em apenas uma alegoria, mas duas: uma que se 

relaciona à Retórica e a outra que se liga à Hermenêutica. As obras proféticas de 

Vieira moldam-se nesse ornamento discursivo da alegoria ora hermenêutica, para 

entender e decifrar, ora retórica, um modo de falar, formalizando o ideal da 

conquista e para a conquista lusitana. 

São três as frentes hermenêuticas, cuja característica fundamental é 

sincronizar tanto os fatos históricos quanto a mensagem da Providência: sacerdote, 

Igreja e profeta. O sacerdote, figura representativa do povo israelita no Lugar do 

Santo dos Santos1, segundo a narrativa religiosa hebraica, mantém o contato de 

Deus com os seus súditos, entregando ao Senhor os sacrifícios que lhe são 

ofertados por eles. No Novo Testamento, a figura do sacerdote assumiu outro 

caráter, a de guia de ovelhas ou pastor de uma assembleia, para doutriná-los nos 

ensinamentos do Evangelho; a Igreja, detentora do poder político-religioso, foi 

instituída por Jesus Cristo ao afirmar que “sobre esta pedra edificarei minha igreja e 

as portas do inferno não prevalecerão contra ela2” e alarga sua atuação por meio de 

símbolos, a exemplo da Eucaristia, a qual insere o homem no plano de reintegração 

salvífica. Isso resulta na condição de restituir a plenificação da História do homem 

bíblico, ou seja, do ser sujeito sacralizado. Por último, o profeta, anunciador de um 

mundo vindouro. 

Nesse passo, a partir da interpretação das trovas do Bandarra, para a 

construção do Quinto Império do mundo (2007), bem como da História do futuro 

(2015) que, pelo título, já causa certa estranheza por pensarmos que a história 

naturalmente liga-se à memória e ao tempo passado, assumindo uma perspectiva 

diferenciada na pena de Vieira e se difundindo como verdade, como fato que ainda 

haverá de se cumprir: Portugal, o novo reino de todo o mundo. A chave dos profetas 

(2013), por fim, fundamenta ainda mais essa profecia, e, como o próprio título 

sugere, é a chave para induzir que todos seriam convertidos à mensagem cristã, 

                                                           
1 Santo dos Santos era o local onde somente os sacerdotes de YHWH tinham acesso, por se tratar de 
um lugar extremamente purificado pela Santidade máxima, o próprio Deus, pois ali, naquele lugar, 
estaria a presença de Deus. Naquele espaço manifestava-se o shekinah, o fogo ou a glória de Deus. 
2 Mateus, 16:18. 
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divulgada amplamente por Portugal, por intermédio dos servos jesuítas, 

especialmente Vieira. 

Diante disso, é bom salientar que a presente tese se constitui de uma 

metodologia de pesquisa qualitativa, de cunho reflexivo e bibliográfico-descritivo, 

pautada pela abordagem com o olhar no século XVII propriamente dito, cuja leitura 

do corpus acompanha a epistemologia seiscentista, provocando a revisão de e 

sobre a retórica e o discurso literário de Antonio Vieira. Interessa destacar que as 

datas das obras apresentadas seguem uma pacificação entre os críticos que sobre 

elas se debruçaram. Os principais livros em estudo, no que se referem ao 

profetismo, acompanham as datas pacificamente aceitas entre os estudiosos de 

Vieira, a saber: Esperanças de Portugal, 1659; História do futuro, 1649; e A chave 

dos profetas, 1697. Valer-se-á ainda esta pesquisa de A chave dos profetas (2013)3, 

em consonância com outras obras, formando um arcabouço profético, além de 

sermões e cartas, distribuída em três seções, demonstrando que a retórica e a 

hermenêutica formam um processo de construção evidenciado no discurso de 

Antonio Vieira especialmente no volume em questão. 

A primeira seção, intitulada Retorização barroca em Vieira: da sedução à 

invenção, subdivide-se em três pequenas subseções. Nela pretendemos conceituar 

a retórica barroca, em especial a portuguesa, e investigar como essa retórica 

fundamenta o discurso literário nos escritos vieirianos. Nessa via, detemo-nos na 

presença de estudiosos, autores biográficos e críticos tanto a respeito de Vieira 

quanto do movimento literário em que geralmente os críticos inserem: o barroco. 

Esta escola manifesta intensa complexidade de pensamento, observada em uma 

série de nuances acerca do indivíduo, da sociedade e da cultura, o que reflete, como 

arquétipo, o ser humano labiríntico. Observa-se também o jogo entre a luz e a 

sombra, implicando palavras de esconderijo pelo uso da retórica, logo, da 

dissimulação e simulacros verbais, isto é, silogismo aparente. 

Na segunda seção, O percurso hermenêutico em Vieira, propomo-nos 

verificar como se dá o fluxo hermenêutico do autor ao longo das obras que 

fomentaram a política quinto-imperialista, desenvolvida em seu imaginário e 

efetivamente em seus escritos. A busca por uma teleologia histórica, na qual 

                                                           
3 É interessante saber que A chave dos profetas ([1697], 2013), livro alvo das abordagens desta tese, 
era uma escrita ainda imaginada por Vieira durante o intercurso processual do julgamento no Tribunal 
do Santo Ofício. A data entre colchetes que o acompanha e aos demais livros em uso, nesta tese, 
são da ordem da primeira escrita. 
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Portugal é o cerne de todo o pensamento, registra, através do contato textual e das 

lacunas que emergem desse contato, um modelo, uma arquitetura mítico-político-

religiosa, administrada por um rei morto, D. João IV, que ressuscitará mediante a fé 

e os escritos de Antonio Vieira. Paira, então, a discussão acerca do tempo, vieses 

kairológico e cronológico, vinculados sobretudo aos acontecimentos de um futuro 

glorioso, temeroso e audaciosamente positivo para o território português e a santa 

Igreja Católica. Todo o discurso vieiriano nutre-se da retórica, salvo diante da 

literalidade, ou seja, no sentido próprio exegeticamente composto, resultando, 

assim, na ruptura do processo retórico por via da hermenêutica.  

Enfim, a terceira seção, Entre a similitude e a realidade: análise de A 

chave dos profetas investiga como se dá a utilização da similitude enviesada no 

discurso de Vieira na obra em estudo. Nela aborda-se a alegoria, metáfora, que 

concede lugar à similitude no decorrer do capítulo, tendo em vista que verificaremos 

a utilização do símile na obra pesquisada. A fim de comprovar que o discurso 

vieiriano aprofunda-se pelo viés da semelhança, da proporção, culminando em teses 

de engenho e agudeza, fez-se necessário em A chave dos profetas ([1697], 2013) 

pincelar esse artifício tão salutar empregado pelo autor lusitano.  

Ler e reviver Vieira, portanto, nesse mundo plural e de diversidade, é 

ressignificar a postura histórica, teológica, política, retórica, e, sobretudo, literária, do 

mundo barroco, através de obras ainda pouco esquadrinhadas nos estudos 

acadêmicos. É possível enxergar toda essa construção da eloquência cristã também 

presente no Barroco. Por pensar nisso, a primeira seção faz uma ponte entre Vieira 

e o Barroco, subdividido em três subseções: o conceito do Barroco, e, por último, 

seus escritos, com destaque para o profetismo. Este trabalho engendra, na tela da 

contemporaneidade, a importância mais do que viável em se falar do clássico Padre 

Antonio Vieira, cujas engenhosidades refletem os princípios da época, fornecendo 

aos leitores obras-primas de uma literatura alicerçada na natureza histórica e viva do 

povo luso-brasileiro. 
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1.0  RETORICIZAÇÃO BARROCA EM ANTONIO VIEIRA: DA SEDUÇÃO À 

INVENÇÃO 

 

Antonio Vieira 
 

Filho peninsular e tropical 
De Inácio de Loyola, 

Aluno do Bandarra 
E mestre 

De Fernando Pessoa, 
No Quinto Império que sonhou, sonhava 

O homem lusitano 
À medida do mundo. 

E foi ele o primeiro, 
Original 

No ser universal... 
Misto de gênio, mago e aventureiro. 

 
(Miguel Torga)4 

 

As homenagens de poetas e contistas portugueses modernos e 

contemporâneos a Antonio Vieira, como bem o fez recentemente a romancista 

portuguesa Inês Pedrosa em seu livro A eternidade e o desejo, reforçam e refletem a 

genialidade e habilidade do jesuíta, ambas conexas às letras e à literatura. Não há 

dúvidas quanto ao desempenho de Vieira como escritor, idealista e contraventor na 

dialética humana. Muitos temas já foram abordados e uma vasta crítica atualizam 

Vieira no tempo e no espaço, possibilitando debruçarmo-nos sobre seu pensamento, 

meditarmos sobre suas propostas, seus intentos visionários que enxergou o homem 

lusitano à medida do mundo e acalentou o sonho de ver Portugal, Quinto Império do 

mundo. 

Inspirando-nos, portanto, nessa multiplicidade de imagens que Torga usa 

para desenhar esse singular homem lusitano, de modo introdutório, apresentamos a 

relevância de estudar Antonio Vieira. Num segundo momento, optamos por abordar 

questões sobre o Barroco e sua relação com o escritor luso-brasileiro, levando em 

conta três considerações: a biografia, o teatro jesuítico e a literatura didática. Tais 

elementos formam o pano de fundo dos protótipos humanos da constelação barroca 

– por isso o enlevo – relacionados aos eventos socioculturais da época. O método 

empregado será o de observar a obra de Vieira em sua conjuntura sincrônica no que 

                                                           
4 Poema citado por Belchior (1997, p. 19), no texto Vieira revisitado. (In: MENDES, Margarida Vieira; 
PIRES, Maria Lucília; MIRANDA, J. Costa. Vieira escritor. Revisão de José Fernando Gomes. 
Lisboa: Cosmos, 1997). 
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se refere aos contextos social, político e cultural, acompanhando a metodologia 

proposta por Carpeaux (2012)5. Dessa maneira, face à vastidão da obra de Vieira, a 

discussão transcorrerá inicialmente pelos textos denominados sermões, a fim de 

percebermos a inserção do escritor quanto ao estilo e discurso. Por fim, na terça 

parte, avaliaremos a relação entre a retórica e Vieira. 

A sensação que se tem quando se pensa, escreve, expressa, disserta ou se 

reflete acerca da literatura em língua portuguesa, ou simplesmente quando ela é 

citada, é de que não há como esquecer o padre jesuíta Antonio Vieira6. A 

qualificação de “Imperador da Língua Portuguesa” – conferida por Fernando Pessoa 

– pode resumir suas qualidades, tendo em vista os inumeráveis escritos 

desenvolvidos na corte, e atuando como diplomata de Portugal na Espanha e na 

Holanda. Além disso, Antonio Vieira agiu com firmeza em relação à sua profissão de 

fé, em virtude dos ensinamentos bíblicos e dos proclamas de Santo Inácio de 

Loyola, avançando em obediência à ordem jesuítica na evangelização de todo o 

mundo, em especial, no caso, a América portuguesa. Ademais, Vieira revelou-se 

contundente defensor dos indígenas no Maranhão7. Por fim, o fato de peregrinar 

pelos púlpitos, como também na escrita de cartas com as mais diversas 

intencionalidades, dentre algumas, a de seduzir uma bela rainha da Inglaterra, se 

não pela feição, por meio das palavras, possibilitariam uma descrição, a contento, de 

um futuro glorioso para a nação lusitana, com os denominados escritos de profecia, 

a relembrar: Esperanças de Portugal (2007), História do futuro (2015) e A chave dos 

profetas (2013).  

                                                           
5 Cumpre, dessa maneira, revisitar a cultura em que está inserida a obra, o texto, as palavras, de 
modo que “reconstituir a discussão, é preciso analisar o conceito barroco de ‘imoralidade’, diferente 
do nosso e relacionado com as teorias barrocas sobre a finalidade da literatura, isto é, sobre o que o 
escritor pretende realizar” (CARPEAUX, 2012, p. 29). 
6 Dizer “padre jesuíta Antonio Vieira” não representa redundância. Trata-se de projetar, nesta tese e 
em investigações posteriores, a construção do pensamento de que Vieira não é só um escritor, mas 
carrega consigo a força de uma teologia pouco explorada pelos críticos de seus escritos. Ele carrega, 
associado ou não, a vertente do olhar da teologia cristã, não só nos sermões, mas também nas 
cartas e nas obras de cunho profético. É imperioso saber que Antonio Vieira nasceu em 1608, iniciou-
se na ordem jesuítica aos 16 anos e com 18 verbalizaria a Carta Ânua, chamando a si a 
responsabilidade e, no Brasil, notoriedade que mais tarde lhe seriam atribuídas. Como pregador, 
desenvolveu inúmeros sermões nos mais diversos lugares de Portugal e do mundo. 
7 Curiosamente, as capas de alguns livros trazem a imagem de Vieira com dedo em riste, rodeado de 
indígenas. Isso representa a ideia de que Vieira defendeu intensamente a não escravização indígena, 
embora tivesse como missão a catequese destes, o que poderia revelar uma expectativa de 
docilidade para reforçar o trabalho colono, se bem que a ação de catequizar já represente escravizar 
o indígena ideologicamente. Um desses livros é De profecia e inquisição, editado pelo Senado 
Federal do Brasil (In: VIEIRA, Antonio. De profecia e inquisição. Brasília: Senado Federal, Conselho 
Editorial, 2009). 
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Antonio Vieira, portanto, e num dos aspectos de seu humanismo funcional, 

despertaria curiosidades entre a crítica acadêmica, pois os conceitos por ele 

apresentados ainda provocam desconforto e premência de investigação, refletindo a 

equivalência universal da humanidade, e revelando novidades na leitura de seus 

textos, como potência católica e projeto evangelizador. Assim, o luso-brasileiro 

distancia-se do humanismo renascentista e avizinha-se ao caráter contrarreformista. 

A alcunha imperial conferida a Vieira por Pessoa pode ser aferida pelo tratamento 

que concede à língua portuguesa. A forma como trata a linguagem causaria 

interinfluências estilísticas, ao longo dos anos, em muitos autores, a exemplo não só 

de Fernando Pessoa, como de Miguel Torga, José Saramago, Guimarães Rosa, 

João Ubaldo Ribeiro, Lezama Lima, Alejo Carpentier, só para citar alguns, o que 

evidencia legibilidade estética e legitimação histórica8. Tais expressões sintetizam a 

percepção do que se denominará barroco na contemporaneidade. Sobre 

“legibilidade estética”, entenda-se a inserção do gênero em uma tessitura 

dissonante, cujas relações entre luto e melancolia, luxo e prazer – associados à 

primazia da metalinguagem – ratificam valor na modernidade. A legitimação se dá 

quando do encontro das características barrocas no novo romance latino-americano 

do período moderno, especialmente na literatura hispânica, com extensões ao 

universo contemporâneo.  

Os sermões, a extensa epistolografia e obras proféticas provocam 

pertinentes reflexões sobre a cultura seiscentista, assim como sua forma de escrita, 

a qual impulsionaria exércitos, redirecionaria reis e reinos, e proporia o 

desenvolvimento de uma história para os lusitanos, pautando uma linha 

sebastianista que se mantém firme nas obras de escritores modernos e 

contemporâneos portugueses, tais como Pessoa, Saramago e Torga. 

Portanto, ler e reviver Antonio Vieira num mundo de pluralidades e de 

diversidades possibilita ressignificar a postura retórica, política, literária, histórica e 

teológica dos mundos barroco e hodierno e, através de obras ainda tão pouco 

aprofundadas em estudos acadêmicos – escolhidas como corpus da pesquisa –, 

além de sermões, para análise nesta tese. Estudar e refletir acerca do processo de 

construção retórica nos escritos vieirianos são, pois, propósitos basilares deste 

                                                           
8 Os termos em destaque são expressões utilizadas por Chiampi (1998), a fim de ratificar a presença 
desse elemento estético tão evidente nas literaturas pós-modernas (CHIAMPI, Irlemar. Barroco e 
modernidade: ensaios sobre literatura latino-americana. São Paulo: Perspectiva, 1998). 
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estudo, buscando suscitar o alinhamento das obras, bem como sua interação 

comparativista, observando características singulares e comuns entre elas, 

sobretudo por apresentarem um discurso bastante figurativo, típico da época 

barroca. Isso sugere certamente a percepção de conceitos referentes à identidade 

literária dos textos, aos deslocamentos vivenciados pelo escritor, como sacerdote, 

conselheiro do rei D. João IV, missionário, entre outros afazeres, proporcionando 

variadas situações discursivas, além de associar os engendramentos constituintes 

de uma formação discursiva essencialmente atrelada à perspectiva literária da 

época. 

Vieira analogiza com as Escrituras alguns aspectos da sonoridade das letras 

e da formação significativa circulares no texto em forma espiralada até culminar num 

descortínio moral para o auditório. Esse jogo coordena uma intervenção retórica e 

barroca que se centra em um pêndulo verbal e ideológico, respectivamente, 

cristalizando o discurso literário expresso em livros. Como dissemos anteriormente, 

a formulação do pensamento de Vieira localiza-se historicamente em um imbricado 

jogo de certezas e dúvidas, de dialética grega vivenciada pelo indivíduo seiscentista 

em cujo interior existe o dilema do prazer latente, em detrimento da perda de 

salvação da alma, ou, numa expressão, as tensões e os conflitos humanos.  

 

 

1.1 VIEIRA E O BARROCO: A SINCRAMORFOSE9 DO SER 

 

A circularidade discursiva é, por natureza, o modus operandi barroco. 

Margarida Mendes destaca que “copiar certas técnicas retóricas, nomeadamente o 

visualismo demonstrativo, as máquinas descritivas e modos de obter efeitos 

patéticos” (MENDES, 2003, p. 148) fazem parte da oratória barroca, muito comuns 

ao estilo de Vieira. Ao pensar na função que a cópia exerce, vale frisar a questão da 

biografia, que pauta as discussões nos dias atuais, e cujo efeito seria de criar, junto 

ao teatro e à literatura didática, um individualismo de idealização.  

                                                           
9 A sincramorfose é a junção dos vocábulos gregos syncrama mais morfos. A invenção do nome 
representa um conceito um pouco diverso do exposto por Coutinho (1994) sobre o Barroco, que é o 
fusionismo. A ideia de fusionismo é absorção da parte pelo todo. Sugere-se, em contrapartida, que o 
indivíduo barroco, embora fragmentário, comporta a unidade em si e não fora de si para que possa 
fundir-se a um outro plano, no caso o divino. O ser barroco encarna, portanto, a unidade-totalidade. 
Nele se encontram os elementos da parte e do todo. 
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A história dos grandes homens é uma representação da formação cultural 

inerente à época seiscentista cujos reflexos direcionam para uma pedagogia da 

imitação. Destarte, os religiosos, políticos, filósofos, entre outros, servem de 

inspiração e cópia para os discursos, as experiências, enfim, os estandartes 

humanos do bom exemplo. O século XVII fomenta o retrato e o autorretrato de 

nobres e pessoas da corte para as coisas da natureza e do mundo terreno, 

enviesando-se através da produção hagiográfica dirigida a inúmeros santos, 

inclusive Santo Inácio, além da prosa dos padres Bartolomeu dos Mártires10, 

Francisco Xavier11, Antonio das Chagas12. Nesses retratos e perfis Antonio Vieira faz 

coro às fotografias e parâmetros de indivíduos ilustres, estes servindo de inspiração 

a outros tantos, devido ao caráter e à vida moral, transmitidos por meio de exemplos 

hagiográficos. No entanto, a aproximação com a imagem, o retrato, fez surgir 

também o elemento da caricatura, a qual se aproxima da anamorfose. O desenho 

ganha contornos desfigurados, grotescos, burlescos, enviesados, traçando a 

reinvenção do autorretrato, por distorcer a renascença artística, soerguendo um 

novo estilo nas artes literárias: o Barroco.  

Dado que a imprensa tenha se desenvolvido na era moderna, no século XVI 

e XVII houve uma acentuada produção de material bibliográfico, antologias, 

sermonários, discursos avulsos, circulando em todos os cantos, nos mosteiros, 

igrejas, vilas e cidades, condicionando os textos a variados autores e temáticas. É 

exemplar nesse passo a divulgação da Bíblia Vulgata durante a Reforma 

Protestante, nas línguas alemã por Lutero13, francesa por João Calvino14 e 

escandinava por Zwínglio15, entre outros, tornando os escritos bíblicos publicizados, 

e não mais restritos ao clero, como acontecera no período medieval, devido não só à 

                                                           
10 Também chamado de Bartolomeu de Braga, pertencia à ordem dominicana, atuando como 
arcebispo em Braga. 
11 Missionário católico, cofundador da Companhia de Jesus. 
12 Frade franciscano e poeta português, conhecido como Padre Antonio da Fonseca, que fugiu para o 
Brasil aos 22 anos, por ter causado a morte de um rival em um duelo. 
13 Martinho Lutero nasceu em Eisleben em 10 de novembro de 1483. Ingressou no mosteiro e após 
conflitos com o papado, publicou as 95 teses contra o posicionamento da Igreja Católica Apostólica 
Romana, fundando posteriormente a Igreja Luterana. (In: GEORGE, Timothy. Teologia dos 
reformadores. Tradução de Gérson Dudus e Valéria Fontana. São Paulo: Vida Nova, 1993). 
14 João Calvino, nascido na França em 1509, defendeu teses da Predestinação, a saber, alguns são 
escolhidos para salvação, outros danação, e publicou importantes escritos como as Institutas. (In: 
GEORGE, Timothy. Teologia dos reformadores. Tradução de Gérson Dudus e Valéria Fontana. São 
Paulo: Vida Nova, 1993). 
15 Ulrich Zwínglio nasceu em 1º de janeiro de 1484 na vila de Toggenburg, em Wildhaus. Foi 
sacerdote paroquial e capelão do exército de Glarus. (In: GEORGE, Timothy. Teologia dos 
reformadores. Tradução de Gérson Dudus e Valéria Fontana. São Paulo: Vida Nova, 1993) 
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importância da história do povo judeu, a fim de divulgar, expor novos modelos de 

governança religiosa, logo, política. Dessa maneira, contrariamente ao que pensa 

Foucault (2001), importa quem fala16. Por não haver muitos manuscritos assinados 

naquela época, atribuía-se a filósofos gregos e aos padres da Igreja, no intuito de 

transmitir a autoridade autoral argumentativa. 

Por ser orador da corte, Vieira, nas mensagens, nos sermões e livros de 

profecia, tanto se empenharia na biografia e na memória quanto na história dos 

ilustres aristocratas, das cerimônias festivas, além de ter especulado sobre uma 

hipotética ressurreição do rei de Portugal D. João IV. A divulgação de textos 

circulares à época amplia-se graças às prensas e à apropriação de textos alheios, 

bem como ao desenvolvimento das cidades e ciências, proporcionando uma 

facilidade de acesso do leitor à diversidade cultural, à sagacidade humana. Enfim, a 

memória verbal divulgada pelos padres, sob o silêncio dos monastérios durante a 

Idade Média, no período seiscentista seria proclamada através dos sermões. 

No entanto, o controle dos excessos, dado por parte dos tribunais de ofício 

da igreja, a fim de evitar heresias que comprometessem a expansão da teologia e da 

fé da Igreja Católica, igualmente coibiriam os exageros autorais e biográficos por 

parte de filólogos, gramáticos, que discutissem a expressão linguística de tais textos, 

certificando-lhes, por fim, o valor. Ademais, caberia ao Santo Ofício restringir, 

também, a própria tipografia. 

Mais do que validar biografias e autorias, os escritores seiscentistas 

valorizariam o humanismo em toda a sua essência, a ponto de utilizarem textos de 

autores diversos, entreglosados, de modo que o discurso do outro pudesse parecer-

lhe próprio. As citações, diretas ou indiretas, formando os enunciados, tornaram os 

textos fastidiosos, cheios de anacronismos e repetições automáticas. Declinava-se, 

então, a retórica das citações, que figurariam como comunhão, no intuito de apoiar o 

discurso do enunciador face ao auditório. Os intertextos seriam, então, comuns, 

mesclando opiniões misturadas a ideias, ideologias, construções de pensamentos e, 

desse modo, alinhando-se um discurso difuso. Antonio Vieira, ao fazer uso de tal 

recurso, se embrenharia produzindo sermões via licença retórica, conduzindo o 

                                                           
16 Foucault, no texto O que é um autor?, inicia o discurso com a indagação: “que importa quem fala?”. 
Esta frase, como elucida o autor, foi retirada de um texto de Beckett, autor contemporâneo do teatro 
irlandês. (FOUCAULT, Michel. O que é um autor?. In: FOUCAULT, Michel. Ditos e escritos III: 
estética – literatura e pintura, música e cinema. Organização e seleção de textos Manoel Barros 
da Motta. Tradução de Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 
264-298) 
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auditório à aproximação do que seria de seu desejo: além de tipografar, fixar, nas 

mentes do público, a evidência das Escrituras Sagradas.  

No Sermão da Quarta-feira de Cinza, pregado em Roma na Igreja de Santo 

António dos Portugueses, por exemplo, na segunda parte, Vieira assinala que “o 

homem em qualquer estado que esteja, é certo que foi pó e há de tornar a ser pó. 

Foi pó e há de tornar a ser pó? Logo é pó. Porque tudo o que vive nesta vida, não é 

o que é, é o que foi, é o que há-de ser.” (VIEIRA, [1672], 1959, p. 169). Nota-se a 

ausência de qualquer referência textual, denotando a incorporação em seu texto de 

expressões do Livro Sagrado. A paráfrase discursiva de Vieira aponta para a 

apropriação da fonte sem citá-la, adquirindo contornos de autoridade e pujança 

propositiva. Assim entoadas, as palavras soariam, não só como força de cunho 

teológico, mas como fonte filosófica e bíblica. O pregador adere integralmente às 

palavras das Escrituras, supõe-se, pois, que as letras pertençam a ele, pois o texto 

assume a autoria própria. Em forma de paráfrase, como em aparente silogismo, o 

padre expõe a condição humana: “é pó”. Entre o que pertence às Escrituras e o que 

é do estilo vieiriano, confunde-se o auditório, porque ambos os discursos estão 

imbricados e, logo, a retórica de citações cinge-se no discurso, o que se torna 

evidente, pela autoridade e autoria de quem o enuncia, no caso, o pregador. Vieira 

autoriza-se enquanto autor e orador de seu próprio discurso. 

É sabido que o imitatio era prática usual entre os escritores do Seiscentos. 

Com doses de aspereza culta e tonalidade satírica, o poeta baiano Gregório de 

Matos Guerra17, ao louvar a “discreta e formosíssima Maria”, mimetiza versos de 

Luis de Góngora que inicia poema com “Ilustre e hermosisima Maria”. Gregório de 

Matos tece um espécime de emulação na tentativa de superar ou se equiparar ao 

modelo ou paradigma estabelecido por Góngora. As duas últimas estrofes de um 

soneto gregoriano – Goza, goza da flor da mocidade/ Que o tempo trota a toda 

ligeireza,/ E imprime em toda a flor a sua pisada (GUERRA, 2013, p. 30) – parecem 

ganhar contornos autorais, enquanto o teor permanece o mesmo, comparando-se às 

estrofes de Góngora, conforme se lê: “Goza, goza da flor da mocidade/ goza, goza el 

                                                           
17 Poeta baiano, nascido em 1633 (ou 36), terceiro filho de um fidalgo português. Após ter concluído o 
colégio, Gregório foi para Portugal, onde teve contato com grandes poetas europeus como Góngora e 
Quevedo, e formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, tornando-se juiz e casando-se 
pouco depois. Mas a ousadia de suas sátiras acabou causando-lhe uma reviravolta, tanto que, 
conforme se diz, foi destituído de seus cargos graças a uma intriga de alguém ridicularizado em seus 
poemas. (GUERRA, Gregório de Matos. Desenganos da vida humana e outros poemas. 
Organização de Iuri Pereira. São Paulo: Hedra, 2013). 
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color, la luz y el oro” (GÓNGORA, 2008, p. 139). Outro exemplo de repetição 

encontramos em Vieira, resgatando dois portugueses, respectivamente Pero de 

Magalhães Gandavo18 e Pero Vaz de Caminha19, fazendo uso da sugestão de 

Gandavo, em 1576, no enunciar de três letras: F, L e R, também presentes no 

Sermão da Epifania. 

 
A língua geral de toda aquela costa carece de três letras: F, L, R: De 
F, porque não tem fé, de L, porque não tem lei, de R, porque não 
tem rei: e esta é a política, da gente com que tratamos. A estrela dos 
Magos fez sua missão entre púrpuras e brocados, entre pérolas e 
diamantes, entre âmbares e calambucos, enfim, entre os tesouros e 
delícias do Oriente: as nossas estrelas fazem as suas missões entre 
as pobrezas e desamparos, entre os ascos e as misérias da gente 
mais inculta, da gente mais pobre, da gente mais vil, da gente 
menos gente de quantos nasceram no mundo (VIEIRA, [1662], 
1959, p. 28). 

 

A palavra se esmerava em copiar, repetir, isto é, circular(idade) que se 

distancia do retilíneo renascentista, do centramento presente na épica de Camões 

n’Os Lusíadas. A centralidade poética está na história das conquistas portuguesas. 

Já no Barroco predomina uma metamorfose do quadrado para o círculo, “em formas 

espiraladas, ovais e oblongas” (SANT’ANNA, 2000, p. 26), aproximando-se da dobra 

ou das linhas leibnizianas (DELEUZE, 2012), que geram dobras ad infinitum, 

construindo dois pólos: o da matéria e o da alma. Ávila assegura: 

 
Há, portanto, em toda a arte barroca declarada propensão para uma 
forma que se abre em indeterminação de limites e imprecisão de 
contornos, uma forma que apela para os recursos da impressão 
sensorial, que não quer apenas conter a informação estética, mas 
sobretudo comunicá-la sob um grau de tensão que transporte o 
receptor, o espectador, da simples esfera de plenitude intelectual e 
contemplativa para uma estesia mais franca e envolvente – mais do 
que isso, para um êxtase dos sentidos sugestionadamente acesos e 
livres (ÁVILA, 1971, p. 20). 

 

                                                           
18 “A língua deste gentio toda pela costa é, uma: carece de três letras – scilicet, não se acha nela F, 
nem L, nem R, cousa digna de espanto, porque assim não têm Fé, nem Lei, nem Rei; e desta 
maneira vivem sem Justiça e desordenadamente” (GANDAVO, Pero de Magalhães, Tratado da 
Terra do Brasil. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2008, p. 65). 
19 “E segundo o que a mim e a todos pareceu, a esta gente não lhes falta outra coisa para ser toda 

cristã, senão entender-nos, porque assim faziam aquilo que nos viam fazer, como nós mesmos, por 
onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração têm. [...] Quanto mais disposição 
para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa 
santa fé” (CAMINHA, Pero Vaz de. Carta ao rei D. Manuel. Texto editado e atualizado por Maria 
Angela Villela. 4ª ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001, p. 69, 73) 
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Linhas de imprecisão são desenhadas na arquitetura religiosa, identificando 

as gigantescas abóbadas das igrejas, ou as figuras da iconoclastia. Elas exibem os 

diversificados contornos e traços barrocos. Na opinião de Araujo, “o Barroco [...] é 

um estilo de formas redondas, circulares, recorrentes, reiterativas, feito de curvas e 

relevos” (ARAUJO, 1999, p. 79), as quais se refletem na prosa de Antonio Vieira, 

reafirmando, dessa maneira, o seu contrato com o período em voga e a sua missão 

como “ser tudo, de todas as maneiras” (MENDES, 2003, p. 528), ou seja, de todas 

as coisas, pois, imerso na multidão de autores clássicos – os quais cita, ou 

parafraseia –, tonifica seu profundo apreço pelo humanismo, pela multiplicidade 

escolástica e plasticidade estilística. 

Há, nos escritos de Vieira, uma desenvoltura de discursos dobradiços, 

enviesados, sintetizando, ainda que contraditoriamente, a clareza e a obscuridade, o 

chiaroscuro, marcas da estética barroca. Diante da diversidade conceitual e expressiva 

em que se situa o Barroco, é imperioso focalizar que, além de haver uma noção de 

civilização20, associada ao desenvolvimento da política contrarreformista da Igreja 

Católica, através da Companhia de Jesus, o Barroco organizou-se de modo político 

e sociocultural. O fortalecimento ideológico da Companhia de Jesus, alcançado 

graças ao Concílio de Trento21, coibindo o prolongamento das perspectivas 

renascentistas, fez eclodir uma efervescência dogmático-religiosa, cuja finalidade 

era, além de frear a Reforma, expandir as fronteiras católicas conjuntamente com os 

objetivos mercantilistas. A política de descobertas fomentaria muito mais que o 

mercado de metais; ela se acomodaria aos princípios de uma doutrina religiosa, cuja 

sistematização apoiava-se no regime monárquico absolutista e segregacional. 

Alinhado ao pensamento de Tapié (1983), considera-se que a monarquia e o 

luxo dos príncipes favoreceriam a suntuosidade barroca. A ligação da Companhia de 

Jesus às monarquias seria importante para a evolução dos poderes dos reis, em 

contraposição à sociedade aristocrática, enquanto a égide do pensamento 

disseminar-se-ia também pelo estilo artístico do Barroco. O fato de ser aristocrata 

significaria uma relativa mudança social que já se remodelava pela estrutura política 

                                                           
20 Termo cunhado por TAPIÉ, Victor Lucien. Definição e história da palavra barroco. (In: TAPIÉ, Victor 
Lucien. O barroco. Tradução de Armando Ribeiro Pinto. São Paulo: Cultrix, 1983, p. 13). Por pensar 
nessa noção, a civilizacional é possível destacar que o Barroco não só é um elemento social, mas 
percorre momentos históricos e geográficos, envolvendo socialmente territórios e países, tais como 
Itália, Espanha e Portugal. 
21 Os concílios de Trento foram uma reação à Reforma Protestante, e aconteceram entre os anos de 
1545 a 1563, na cidade de Trento, Itália. 
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absolutista, além de a igreja não ter mais uma posição de destaque concentrador. A 

proposição de um missionarismo religioso excludente ofuscaria, na literatura 

barroca, a real intenção de subverter as culturas africanas, ameríndias, submetendo-

as à monocultura portuguesa e espanhola durante a expansão territorial e de 

domínio. Os reinos necessitavam crescer. Os jesuítas seriam seus coadjutores 

preferenciais e linhas auxiliares aos planos de manutenção monárquica. Isso está 

tão impregnado em Vieira que escreve ser “impossível aperfeiçoar-se na ordem 

jerárquica e política, pois a monarquia é o mais excelente entre todos os géneros de 

regimes” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 65, v. VI). 

Obviamente, isso não é um privilégio barroco. A Renascença, pela literatura, 

traçaria um caminho de Portugal às Índias, favorecido pelo intermédio da poesia 

camoniana. A partir da sexta instância d’Os Lusíadas marca-se historicamente a 

trajetória dos poderes religiosos e monárquicos rumo à conquista do Novo Mundo: 

 
E vós, ó bem nascida segurança 
Da lusitana antiga liberdade, 
E não menos certíssima esperança 
De aumento da pequena Cristandade; 
Vós, ó novo temor da Maura lança, 
Maravilha fatal da nossa idade, 
(Dada ao mundo por Deus, que todo o mande 
Pera do mundo a Deus dar parte grande); 
 
Vós, tenro e novo ramo flore[s]cente 
De uma árvore, de Cristo mais amada 
Que nenhuma na[s]cida no Ocidente, 
Cesárea ou Cristianíssima chamada 
(Vede-o no vosso escudo, que presente 
Vos mostra a vitória já passada, 
Na qual vos deu por armas e deixou 
As que Ele pera si na Cruz, tomou); 
 
Vós, poderoso Rei, cujo alto Império 
O Sol, logo em nascendo, vê primeiro; 
Vê-o também no meio do Hemisfério, 
E quando de[s]ce o deixa derradeiro; 
Vós, que esperamos jugo e vitupério 
Do torpe Ismaelita cavaleiro, 
Do Turco Oriental e do Gentio 
Que inda bebe o licor do santo Rio. (CAMÕES, 2004, p. 27) 

 

Depreende-se dos versos acima que os Lusitanos, a Cristandade e o Rei 

serão símbolos muito caros ao Quinhentismo português, desenvolvidos que são na 

épica camoniana e expandidos na literatura de informação e na prosa de Antonio 
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Vieira. A narrativa de Camões será interpretada como signo dilacerado. O discurso 

do poeta é interpelado por mitos, sonhos, pela memória reproduzida nas rotas, 

constituindo um entrelaçamento épico, lírico e dramático. A linguagem de Os 

Lusíadas é, dessa maneira, enquadrada em forma e linear em conteúdo.  

Apesar da interdiscursividade em Camões, ela não se dá como se propaga 

nos textos de Vieira. Em ambos é possível perceber a nítida defesa de que as 

instituições estejam plenamente estabelecidas – o rei e a igreja – e, com elas, se 

multipliquem as ideologias de conquista do Novo Mundo. A coroa terá o aval divino 

(Igreja) para lançar-se às tarefas de desbravamento, enriquecimento e escravização 

do mundo gentio. Face a essa tribuna confortável, em Os Lusíadas emerge a 

contraideologia pela voz do velho do Restelo, cujo sarcasmo possibilita a subversão, 

o escárnio, o desprezo daquela considerada vanglória portuguesa. Entretanto, as 

estrofes épicas que decantam a antiguidade clássica sobremaneira se moldada em 

um conservadorismo retilíneo e linear, concentrado nas odes a Portugal. 

A política camoniana dos descobrimentos integra a literatura à história do 

povo português, ou reintegra a história à literatura, fornecendo o monolitismo 

religioso e do rei em relação à consciência cultural das colônias, regime vivenciado 

pelo Brasil e por outros povos dominados. O construto deriva de uma historiografia 

cristã portuguesa de dominação, cujo intento desencadearia também, no período 

barroco, particularmente na literatura especulativa, profética, distendida, e 

preliminares nos sermões de Antonio Vieira. 

Vieira, apontado como um jesuíta às avessas, projeta-se sob o signo a ele 

consignado por Palacin (1986), que o classifica como “hiato lógico”. Embora 

criticando o sistema colonial imposto pela nação lusitana e outras atitudes 

consideradas antiéticas e negativas diante do saber das escrituras, em 

contrapartida, o padre ratifica – com fervor e paixão – as práticas coloniais de 

Portugal, reafirmando, sobretudo, o domínio português sobre o mundo, na forma do 

Quinto Império, para o qual deveriam convergir todos os povos. O processo colonial 

no Brasil faria parte, assim, da “consciência possível”. Vieira carregaria consigo as 

ideias de monarquia e mercantilismo, ou seja, justificativas para a manutenção do 

sistema de colonização no Brasil. Entende-se que a expansão dos reinos pelos 

países europeus – Portugal e Espanha mais precisamente – se deve à busca por 

metais preciosos, especiarias e mão de obra escrava. Justificar a superioridade 

portuguesa significaria, portanto, muito mais do que um simples nacionalismo. 
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Tratar-se-ia de uma sólida crença a percorrer o imaginário dos portugueses. No 

Sermão de Santo António (1959), tal como a personagem do taumaturgo agraciado 

por Deus, Portugal é ungido como destino natural para se disseminar entre os “A” 

continentais, ou seja, Ásia, África e América. A força da história é revisitada, e, na 

forma de prosa religiosa, assim expressa que 

 
Por mares nunca dantes navegados, Deus abriu o caminho aos 
Portugueses, e os Portugueses o abriram às outras nações. 
Mareavam sem carta, porque eles haviam de fazer a carta de 
marear. As suas vitórias arrumaram as terras; os seus perigos 
descobriram os baixos; a sua experiência compassou as alturas; a 
sua resistência examinou as correntes. Navegavam sem carta nem 
roteiro, por novos mares, por novos climas, com ventos novos, com 
Céus novos, e com Estrelas novas; mas nunca perderam o tino, nem 
a derrota, porque Deus era o que mandava a via (VIEIRA, [1670], 
1959, p. 72). 
 

Da poesia camoniana ao sermão vieiriano ratifica-se não só a história de 

Portugal, mas uma verdade única, totêmica. Embora intentando um tom inocente, 

sabe-se que a cartografia em Portugal era passível de intensas investigações, pois, 

antes de se lançarem aos mares, diferentemente do que aborda Vieira ao dizer que 

“sem carta nem roteiro”, desbravavam e se desdobravam os portugueses. A arte 

sinuosa a que se propõe o autor em estudo enleva a tessitura do sermão, 

encobrindo, para o leitor, as meias verdades que se revelam em sua parenética. 

Entre a verdade e as meias verdades, a retórica ganha contornos e se incumbe de 

rabiscar o discurso do prosador. 

Acrescentando-se à tática retorcida de Vieira persuadindo a respeito da 

missão concedida aos portugueses, o mito de Adamastor é contestado ante o relato 

de Jonas, o qual fora engolido por um grande peixe, segundo as Escrituras, por 

desobedecer às ordens de Deus. Na descrição de Vieira, a figura bíblica se 

assemelha ao do primeiro homem a transpor o Cabo da Boa Esperança antes dos 

lusitanos. Entretanto, estes pioneiros o fariam por baixo do mar, enquanto “Os 

barões assinalados”, por sobre o mar. O que chama a atenção nesta parte do 

sermão é a interposição da narrativa bíblica superposta ao aspecto fabuloso. Com 

efeito, o mito é sobrepujado pela disposição bíblica. O que, todavia, não nos afasta 

das controvérsias ideológicas, nem do ser humano confrontando-se consigo mesmo. 

A razão e a fé são pontos divergentes, embora tenham sido complementares em 

uma época medieval e reacendido o embate momentos posteriores ao 
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Renascimento. Dessa demanda eclode o teo-humanismo. Atenta-se a que Deus 

esteja afiliado ao homem, a ponto de com este compartilhar Suas onipotência, 

onisciência e onipresença. Ao efetuar milagres, o homem comunga com a 

onipotência; compartilha a onipresença divina, quando é protegido dos perigos nos 

“mares nunca de antes navegados” (CAMÕES, 2004, p. 25); e a onisciência se dá 

no justo momento em que o divino descortina o futuro da humanidade, tornando 

visível o prognóstico de um futuro glorioso português. 

O indivíduo, de posse do antropocentrismo renascentista, expandiria seus 

domínios, conquistaria novos mundos, inovaria e desenvolveria as ciências e o 

conhecimento sobre si mesmo. O centro do universo se distenderia também para o 

culto da perfeição de si, harmônica e extensivamente ao mundo, à vida nas cidades, 

à vida pública, à ação e militância política e ideológica. Diverso disso, o Barroco, 

estilo literário oriundo da conexão entre a Contrarreforma e a Companhia de Jesus, 

se manifestaria, sem dúvida alguma, em contra-proposição ao Renascimento 

humanista e racionalista, buscando anulá-lo completamente, ou condicioná-lo à 

dimensão religiosa. 

Com os conflitos na estrutura interna da Igreja, revoluciona-se, através dos 

bispos, a busca por uma religião depurada de vícios morais, voltada aos sentimentos 

da fé e da vida exemplar, ou seja, da moral e da verdade teológicas. Tomando como 

exemplo a postura do cardeal Jiménez de Cisneros22 (1435 – 1517), cujo propósito 

requisita santidade por parte da igreja vigente, disposto a unir os elementos da 

cultura e do humanismo ao Cristianismo, para não distanciar a Igreja do mundo em 

que viveria, além dele, e em conexão com suas ideias, seriam de destacar as ações 

de S. Tomás de Villanova23, Nicolau de Cusa24, Giberti25, bispo de Verona, entre 

outros. É oportuno registrar que o Bispo de Verona elaboraria consideráveis 

alterações na ordem litúrgica, alertando os pregadores para a emissão de 

mensagens curtas, concisas, simples, ou seja, o genus humile, de modo que até as 

citações em latim fossem utilizadas com moderação, dado que os ouvintes eram 

leigos e deviam ser o alvo da pregação católica. Do outro lado, os protestantes 

                                                           
22 Francisco Jimenez de Cisneros foi cardeal franciscano e inquisidor espanhol. 
23 Tomás Garcia Martinez, mais conhecido como S. Tomás de Villanueva, nasceu em Fuenllana, 
Espanha, e atuou como escritor, pregador e religioso agostiniano. 
24 Nicolau de Cusa, nascido na Alemanha, foi cardeal da Igreja Católica Romana, tornou-se filósofo 
humanista do Renascimento. 
25 Gian Matteo Giberti nasceu em Palermo, Itália, e atuou como frade dominicano. 
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possibilitariam maior acessibilidade com a tradução da Septuaginta26 para a língua 

corrente. O desconhecido, para o povo, finalmente tornar-se-ia acessível, implicando 

em choques, dúvidas e questionamentos à eclesia romana. 

O desenvolvimento da renovação eclesiástica católica, iniciada no século 

XIII com os clérigos regulares (Teatinos, Barnabitas e Somascos), fortaleceu a ideia 

do monasticismo. Isso se difundiu até a composição da Companhia de Jesus por S. 

Inácio de Loyola27 que, ao pôr em prática o Ejercitatorio de la vida espiritual de 

Garcia de Cisneros, produziria um manual exemplar, Exercícios espirituais, manual 

para manuseio dos clérigos jesuítas e suas ações missionárias de conquista. O 

invólucro da espiritualidade jesuítica emergeria reativo ao reflorescimento artístico 

retilíneo e concêntrico denominado Renascimento. 

Os ares do Renascimento, iniciado no século XIV, se apresentam como os 

de um movimento tipicamente italiano, no qual se exalta a vida mundana e o 

sensualismo. Ou seja, mundanizava-se a religião ao libertá-la da aura dominadora 

do período medieval, valorizando o gosto artístico e centrando-se no indivíduo. Em 

verdade, o Renascimento inauguraria uma nova era no mundo, ao resgatar a 

Antiguidade Clássica e reaproximá-la dos conceitos da era moderna, além de 

reestruturar os aspectos socioculturais.  

                                                           
26 Tradução do Velho Testamento hebreu para a língua grega por 72 sábios rabinos. 
27 Narra-se, aqui, a chamada de Inácio de Loyola para a revolução na Igreja tradicional. “No decorrer 

da Primavera de 1521, a guerra, mais uma vez, recomeçou entre a França e a Espanha, isto é, entre 

Francisco I e Carlos V. Comandadas pelo conde André de Foix, as tropas francesas atravessaram os 

Pireneus sem dificuldade: a revolta dos grandes de Castela chamava para outra parte os seus 

adversários. Tratava-se de retomar a Navarra que Fernando Católico tirara de surpresa nove anos 

antes enquanto Luís XII corria as suas aventuras milanesas, e para restituir ao rei João d´Albret a 

terra de que fora despojado. A praça de Pamplona estava mal defendida: só por uma reduzida 

companhia de lanças e arcabuzes, sob as ordens de um pequeno capitão de trinta anos. [...] O duque 

de Nájera confiara-lhe a praça para a defender; não a entregaria sem combater, por mais desigual 

que fosse à luta. Seis dias encerrado na cidadela, ali resistiu pela honra. Súbito, um pelouro, batendo 

num muro, veio ferir de ricochete o animoso soldado nas pernas; uma ficou ferida, a outra 

simplesmente quebrada. Com ele ruiu a resistência. Este capitão de trinta anos chamou-se Iñigo, filho 

de Beltrão Ibañez, senhor de Oñaz e de Loyola, e de Maria Sáenz de Lícona y Balda; [...] Restavam 

ainda alguns livros nas carcomidas estantes, tratados de piedade, cobertos de pó. Pegou neles. Eram 

o Flos sanctorum, adaptação espanhola da Lenda doirada, de Jacques Voragine, e a Vida de Cristo, 

de Ludolfo Cartusiano, que o cardeal Ximenes mandara traduzir para o castelhano. [...] Iñigo de 

Loyola compreendeu que uma força mais poderosa do que a sua vontade dispusera de sua vida: 

conheceu que era chamado.” (ROPS, Daniel. A igreja do Renascimento e da reforma: uma era de 

renovação. Tradução de Eduardo Pinheiro. Porto: Livraria Tavares Martins, 1969, p. 39 – 40) 
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Distante, notoriamente, da realidade temporal do spleen baudelairiano, 

observa-se que o Renascimento se deteve no resgate da autenticidade, 

recuperando as ideias da antiguidade clássica, e em oferecer certo destaque ao que 

é natural ou proveniente da natureza do homem. Ou seja, aconteceriam novas 

descobertas de um mundo e do homem, sob o viés da ordem da natureza. A 

representação humana passa pelas imagens, de modo que a arte se torne igual ao 

natural. A ciência e o método são formas de apreensão da realidade. O artista da 

Renascença é leitor da anatomia humana em seus detalhes físicos, em suas formas 

semelhantes ao do homem natural. 

Dividir, classificar, quantificar e anatomizar seriam nomenclaturas a regerem 

o pensamento renascentista. Sob as teias da dúvida, a ciência se dogmatizou. 

Descartes, no Discurso do método, reverberaria um paradigma dominante: a ciência 

tem teor de verdade. O método científico coordenaria uma relação de 

distanciamento entre o sujeito e o objeto, ao propor, em perspectiva, um olhar, um 

viés de verdade advindo daquele que observa, investiga e analisa: o cientista. De 

fato, na concepção cartesiana, o método e a verdade estão imbricados. O método, 

regra simples e exata, adiciona o saber paulatinamente, eleva o espírito ao 

conhecimento verdadeiro e se baseia em ordem e organização. Dessa maneira, 

proposições obscuras e complicadas tendem a atrapalhar o conhecimento da 

certeza, tal como propõe na sentença penso, logo existo (cogitus ergo sum), cuja 

dúvida se extingue em virtude da clareza de interpretação do dito, diferentemente do 

que se depara na formulação conceptista vieiriana ao longo dos discursos 

sermonísticos, por exemplo. É importante considerar que o silogismo não se ampara 

na percepção da verdade das coisas, porém é capaz de alcançá-la por meio da 

comparação, visto que “não há necessidade de nenhum auxílio de arte, mas apenas 

das luzes naturais para ver instintivamente a verdade que por ela se obtém” 

(DESCARTES, 1989, p. 92). Essa artimanha, a comparação, exibida mais adiante, 

foi muito bem manuseada por Vieira, compartilhando cartesianamente a ideia para 

escarafunchar a verdade aos leitores. A evidência e a certeza científicas promovem 

enfim o modelo moderno.  

O homem será resultado do estudo do próprio homem, rompida a estrutura 

do pensamento medieval, de temor do desconhecido, dos mistérios da fé, para 

divulgar ideias, reflexões e autonomia do indivíduo, cuja intensidade declinaria no 

antropocentrismo europeu. Os olhares projetados sobre o divino darão lugar ao 
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investimento do anthropos. A aproximação cultural com a literatura grega, outrora 

acobertada no medievo, parece não desencadear a decadência moral e social, com 

intensos bacanais, e a disputa e ânsia pelo poder. O corpo, antes selado pelo medo 

e pelo ocultamento, tornar-se-á alvo de exposição, desejo e até cobiça nas pinturas 

e esculturas renascentistas. 

Ademais, no afã por uma perfeição e virtù28, que se desenham como ideais 

do individualismo nas experiências cotidianas, no culto de si mesmo, com a 

publicação intensa de biografias e coleções de autobiografias de famosos, e ilustres 

personalidades, os homens das letras, imortais pela prática artística, a saber, da 

poesia, da pintura, da escultura, da história, da filologia, acabam engendrando um 

novo ethos humano. A concepção de ethos é demonstrada na Grécia por Aristóteles, 

enquanto consequência do discurso. Isócrates associa à confiança dos discursos do 

orador à moral, à reputação pública e à dignidade humana, porém se destila nos 

meandros da literatura latina com Cícero, Quintiliano, Demóstenes, entre outros. 

Nesse ínterim, é sabido que o ciceronianismo fortalece os princípios desse 

pensamento humanista, considerando a locução da seguinte forma: 

  

expressão retórica de toda uma mentalidade conservadora no 
âmago do Renascimento, e que pretendia, mercê de um programa 
educacional, criar hábitos mentais na classe dominante pelo contato 
com as formas literárias da arte antiga. É o aspecto literário do 
Renascimento, encabeçado por homens práticos, tanto protestantes 
como católicos, interessados mais no treino de discípulos que 
ficariam aptos a esposar as causas políticas e religiosas a que eles 
também eram devotados, do que a estimular o desenvolvimento da 
razão pura e do conhecimento desinteressado. Para eles, a 
literatura era o instrumento ideal, assim instituída no único assunto 
da educação, mormente sob a fácil forma da oratória (COUTINHO, 
1994, p. 42). 

 

Isso porque, em verdade, Cícero valorizava o homem ideal, retomando 

princípios da educação e da filosofia gregas, isto é, a aretê. O termo aproxima-se da 

palavra “virtude” e se constitui como processo de formação integral do indivíduo, 

atuando no comportamento e, interiormente, na atitude. Além do mais, potencializa-

                                                           
28 (In: MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Tradução e organização de José Antonio Martins. São 
Paulo: Hedra, 2011). A palavra virtù é abordada por Maquiavel, no livro famoso, com a seguinte 
citação: “[...] caminhando os homens sempre pelos caminhos percorridos por outros e procedendo 
por imitação nas suas ações, nem podendo em tudo seguir nos caminhos alheios, nem adquirir a virtù 
daqueles que tu imitas, deve um homem prudente seguir sempre pelas estradas percorridas por 
grandes homens, e imitar aqueles que foram excelentíssimos, a fim de que, se a sua virtù não os 
alcançar, ao menos receba deles algum aroma” (MAQUIAVEL, 2011, p. 67). 
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se o sentido de excelência humana, proveniente da característica de nobreza 

cavaleiresca. Esta seria representada pela aristocracia na Grécia e defendida 

veementemente por Aristóteles como modelo de governo.  

O fato de ser nobre, para os gregos, implicava em deveres, tais quais os 

relacionados ao heroísmo, à superioridade dos deuses, à robustez e perícia dos 

guerreiros, cuja valentia resulta na proteção da própria honra, a qual se liga 

estritamente à aretê, e à proteção do povo com o qual habitam. O conceito de 

nobreza é anacrônico no feudalismo, uma vez que os nobres não passavam de 

heróis da preguiça e da gula, exemplos do burlesco e ostentadores do luxo. Homero 

traduziu o feeling do paladino grego, através de Glauco29 em confronto com 

Diomedes, na Ilíada, destacando a história e o passado dos ancestrais, a fim de que 

fosse comprovada para a personagem a linhagem à qual ela pertencia, tendo em 

vista que sangue nobre se manifesta pela hereditariedade.  

A vida de um campeão depende, por sua vez, não das insignificantes 

benesses pontuais que pratique, mas da atitude bravia e de alta pompa, mesmo que 

lhe custe a vida, porque os relatos imortalizarão o guerreiro e o condecorarão com 

as narrativas de glória, fama e elogio. Aos deuses, elevam-se os cultos rituais, 

levantam-se altares, glorificando-os, o que os apazigua e os lisonjeia pelos feitos 

heroicos que promovem em determinados povos. Dessa maneira, paradoxalmente, 

o amor-próprio se funde à morte, ou seja, “quem estima a si próprio deve ser 

infatigável na defesa dos amigos, sacrificar-se pela pátria, abandonar prontamente 

dinheiro, bens e honrarias ‘para fazer sua a beleza’” (JAEGER, 1995, p.35). É, pois, 

na morte que o ser heroico se manifesta. 

A figura do herói também teria sido tratada por Gracián (1637), em El héroe. 

Basicamente, a personagem destemida é modelo de uma singularidade e 

aristocracia intelectual e moral para a sociedade. Com base nisso, o escritor 

apresentaria “una razón de Estado de ti mismo, una brújula de marear a la 

excelencia, una arte de ser ínclito con pocas reglas de discreción” (GRACIÁN, 

[1637], 2001, p. 25 – 26), conjugando dois tipos de virtude: uma natural e outra 

artificial. Atrelados às virtudes, alguns elementos pautam a vida do herói gracianiano 

por autoconhecimento e autodomínio, o poder de ocultar os defeitos, além de ser 

                                                           
29 “Quanto a Hipóloco, foi ele que me gerou. Afirmo ser seu filho. Mandou-me para Troia e muitas 
recomendações me fez: que primasse pela valentia e fosse superior aos outros todos, para que não 
desonrasse a linhagem paterna – eles que em Éfire e na ampla Lícia nasceram para ser os mais 
nobres. É desta linhagem, pois, e deste sangue que declaro descender” (HOMERO, 2013, p. 240). 
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simpático, ter bom gosto e habilidade não só para manipular, assim como para 

convencer. Em suma, o notável necessita administrar a linguagem, dado que a 

agudeza e o engenho são nuances de virtude e moral. Nas palavras de Gracián, são 

primores baseados em grandes mestres, a exemplo de Sêneca, Esopo, Homero, 

Aristóteles, Tácito, entre outros. 

A técnica insinuada por Gracián, a respeito do herói, ecoa as aparências. 

Nota-se um estímulo paradoxal entre a sombra e a iluminação, vez que se mantém o 

artifício da sutileza e engenhosidade, do empenho, do alarde, da sagacidade, da 

treta, admoestando como ato de prudência não se declarar totalmente, conselho 

secular dos anos 600 a. C., que diz: “Más es la mitad que ele todo” (GRACIÁN, 

[1637], 2001, p. 29). Reúnem-se, em resumo, a dissimulação e a violência da 

vontade. Dado que a pessoa valente suprima suas paixões, disfarce seus defeitos, 

“cuando menos a solaparlas con tal destreza que ninguna contratreta acierte a 

descifrar su voluntad” (GRACIÁN, [1637], 2001, p. 35), sustentará uma capacidade 

de ludibriar qualquer dos mais hábeis indivíduos. Em verdade, ante o acobertamento 

da intenção do herói, sobressai a principal arma contra o inimigo e incisivo golpe 

contra adversários, a fim de dominá-los: o pêndulo da dúvida. Vale-se certamente do 

sistema de ponderação, almejando o interstício, haja vista “No toda arte merece 

estimación, ni todo empleo logra crédito. Saberlo todo no se censura; platicarlo todo 

sería pecar contra la reputación” (GRACIÁN, [1637], 2001, p. 60). Nesse ínterim, a 

construção do nobre corajoso manifesta-se como fonte de tamanha arte, portanto, 

vigorando-se na interlocução entre o juízo (sindéresis30) e o ingenio31. 

A respeito desse fio condutor da Paideia grega, Vieira desenha – pela 

personagem Nicodemos no Sermão da Santa Cruz (1959) – o grande fidalgo, ou 

seja, o participante da nobreza, da sociedade aristocrática na época de Cristo. O 

intérprete sagrado aproxima duas premissas: uma relativa à parte visível, erat homo, 

Nicodemus nomine, princeps Judaeorum32; e outra oculta, comparada a Moisés e 

análoga ao surgimento do Filho do Homem. Isto é, Vieira fomenta o princípio do ser 

nobre, cujas história e estirpe são critérios da aura que espelha exemplos, formas e 

paradigmas sociais. Há de existir alguém em quem os soldados portugueses e 

                                                           
30 “Capacidad natural para juzgar rectamente” (GRACIÁN, [1637], 2001, p. 40). 
31 “Capacidad superior en la que se involucra la habilidad en el uso del lenguaje, sirviéndose de la 
agudeza” (GRACIÁN, [1637], 2001, p. 40). 
32 “Havia um homem, de nome Nicodemos, príncipe dos judeus”. 
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espanhóis projetem e visualizem as virtudes no intuito de serem persuadidos pelo 

discurso da prédica em que se enunciam os exemplos. 

Em verdade, o pregador salienta a situação da humanidade, embora não 

seja a de um indivíduo comum, mas a de um ícone, membro da fidalguia endeusada, 

reconhecido pelo Senhor, “és mestre em Israel33”, e adota no conselho deliberar 

“quando, como, e por quem” (VIEIRA, [1638], 1959, p. 13), acima do que qualquer 

arte, posto que é o conselho arte acima das artes. Assume, assim, um discurso 

diferenciado e importante no sermão: o de arquétipo alegórico. Logo, o conteúdo 

não se estabelece distante dos ouvintes, tornando mais sedutora a mensagem: Erat 

homo. Isso não significa dizer que Nicodemos fosse Deus, mas elo exemplar entre o 

plano superior, transcendental, e o plano inferior, humano, amalgamando-os. Claro 

que é tênue a distinção entre o divino e o humano. Claro também que existe, por sua 

vez, uma Eucaristia sacramentada pelo padre Vieira para fazer cintilarem fagulhas 

de nobreza nos corações dos ouvintes: no caso, a Armada do rei. 

Através do argumento pelo exemplo, e pela ilustração, Vieira destaca em 

Nicodemos – intitulado victor populi, vencedor do povo – uma qualidade que 

ultrapassará o caráter nobre porque se ligará à morte e ao ser, pois da “primeira 

nobreza: princeps Judaeorum – e ser lustre quem vai à guerra, é levar a metade da 

vitória ganha. Não sabe vencer quem não sabe dar o sangue, e mal o pode dar 

quem o não tem” (VIEIRA, [1638], 1959, p. 3). Ir à luta denotava ter sangue ilustre, 

diferenciado, de estirpe boa. E reforça o padre: “Grande título!”, destacando a honra 

aliada à boa linhagem. Alinhado a isso, a fim de tornar latente na memória alheia tais 

características, Vieira enfatiza trechos, mediante repetições de expressões em latim 

e em língua vernácula. Forma-se um eco musical, cuja circularidade institui a 

mensagem, acentuando materialmente a palavra ao emitir: “tinha-lhe dito David 

(apertemos mais o ponto) tinha-lhe dito David” (VIEIRA, [1638], 1959, p. 4). Em jogo 

de reiterações, o sermonista desloca o raciocínio não só ao que foi dito por Davi, 

cujo ato por si só representaria a plenitude das virtudes humanas, mas à ênfase que 

se patenteia na genealogia a que ele pertence, tudo acentuado nas palavras 

proferidas pelo pregador. 

A filosofia e a formação gregas são envolvidas pela arte retórica aplicada por 

Vieira no Sermão da Santa Cruz (1638) que, em razão da engenhosidade nos 

                                                           
33 Mestre era também Nicodemo, Tu magister es in Israel [...] (VIEIRA, [1638], 1959, p. 13) 
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enunciados, confirma a presença dos portugueses na ascensão ao Grande título de 

nobreza. Tal nobreza, porém, noutro sermão, o do Bom Ladrão (1662), é 

severamente criticada pelos excessos de opulência, em contraposição à vida 

miserável em que se encontrava a população, sobretudo porque esta padecia de 

sobrecarga de impostos e exploração por parte dos nobres. Silogisticamente pode-

se pensar, inclusive, que se todo homem, com base no Sermão da Santa Cruz 

(1638), tiver o sangue bom, nobre, português, certamente será vencedor. No 

decorrer da mesma narrativa do Sermão em questão, o pregador traz à tona a figura 

de Maria Madalena34, oposta aos discípulos de Cristo. Dada a contradição aparente, 

Madalena, imagem barroquista por excelência, será também exaltada como tropo 

opositivo, de ironia e transgressão por parte de Antonio Vieira. 

Anote-se: 

 

Madalena, ainda que mulher, e uma, era ilustre solar, e senhora; os 
Discípulos, posto que homens, e muitos, eram plebeus, e sem 
nobreza; e onde houve esta ou faltou, ali se luziu ou se perdeu o 
valor. Outras fraquezas se notaram na Madalena, e porventura 
nascidas da mesma causa. Como era ilustre e senhora, houve de ser 
cortesã, passou a cortesia a ser cuidado, passaram os cuidados a 
ser descuidos. Sendo, porém, a Madalena tão nobre por geração, e 
os discípulos uns pescadores, que com o remo e a rede sustentavam 
a baixeza da sua fortuna, como naquela ocasião todos perderam a 
graça, claro está que, deixados à natureza, cada um havia de obrar 
como quem era. Os Discípulos, como gente plebeia, deitaram a fugir; 
a Madalena como ilustre, posto que mulher, perseverou constante ao 
lado sempre de seu Senhor. Tanto aproveita o sangue para os 
animosos procedimentos, que não está o valor nos braços, está nas 
veias (VIEIRA, [1638], 1959, p. 4 - 5). 

 

Igualmente conferível será o knowhow de ilustre, ou nobre, aplicável a 

Madalena, muito mais que aos discípulos. A mulher que, para a sociedade machista, 

é destituída de valores, é vista no discurso vieiriano como um espectro do ideal de 

humanidade. Mesmo lhe sendo atribuída a condição de prostituta pela Igreja 

Católica, persevera com a fé, muito mais que os pescadores, que abalaram após a 

morte do Senhor, enquanto ela acreditaria, sozinha, na ressurreição. Tal tipologia de 

mulher é representação paradoxal do sagrado e do profano nos escritos barrocos. 

Ela representa um contrassenso cristão por distinguir-se em dístico conceitual de 

                                                           
34 Conforme atribuição a Igreja Católica Apostólica Romana à personagem bíblica que molhou os pés 
de Cristo com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos, a repudiada como prostituta, Maria 
Madalena.  
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perdão e pecado, santidade e execração. Mulher, Madalena rompe com os 

paradigmas da lei mosaica, flexibilizando-a ao encontro com a graça divina, a nova 

aliança, centrada no Messias. 

Destacam-se, em suma, no Sermão da Santa Cruz (1959) a clareza, a 

brevidade e a verossimilhança. E em períodos curtos, com distinguidas repetições, 

Vieira confirma a oratória cristã vigente em sua época, expondo as 

interdiscursividades sociais e de pensamento, assegurando um caráter histórico e 

concelebrativo do emblema da Santa Cruz, arma maior no combate aos inimigos da 

fé e dos portugueses.  Estar sob o poder da Cruz, para os soldados, de acordo com 

Vieira, chancelaria a vitória, não apenas das armas, mas da política, da economia e, 

sobretudo, da fé católica, uma vez que os batavos tinham na Reforma Protestante a 

base para a expansão de seus domínios. Logo, a batalha entre portugueses e 

holandeses não seria apenas por conta de situações de ordem política, mas também 

econômica, cultural e religiosa.  

Essa luta será ampliada mais ainda no Sermão pelo Bom Sucesso das 

Armas de Portugal contra as de Holanda (1959), ocasião em que o orador confronta 

Deus, convocando-O a juntos almejarem a derrocada holandesa, enunciando, como 

Davi: 

 

[...] Muita razão tenho eu logo, Deus meu, de esperar que haveis de 
sair deste sermão arrependido, pois sois o mesmo que éreis, e não 
menos amigo agora, que nos tempos passados, de vosso nome: 
Propter nomen tuum. Moisés disse-vos: Ne, quaeso, dicant: Olhai, 
senhor, que dirão. E eu digo e devo dizer: Olhai, senhor, que já 
dizem. Já dizem os hereges insolentes com os sucessos prósperos, 
que vós lhes dais ou permitis: já dizem que porque a sua, que eles 
chamam religião, é a verdadeira, por isso Deus os ajuda e vencem; 
e porque a nossa é errada e falsa, por isso nos desfavorece e 
somos vencidos. Assim o dizem, assim o pregam, e ainda mal, 
porque não faltará quem os creia [...] (VIEIRA, [1640], 1959, p. 305, 
306). 
 

Expulsar os holandeses não seria mera força de expressão ou ação 

puramente do exército português; mas da Providência divina, para além dos 

perquiridos dividendos políticos. Detentores do comércio de açúcar no mercado 

europeu, os batavos pretenderiam superar os portugueses e fazê-los sucumbir para 

expandir os seus domínios. Através da pena e da oratória, do clamor a Deus, das 

sugestões de que o divino tornara-se holandês, do chamado para, enfim, ter como 

foco o Senhor das Escrituras, as ousadas invectivas no sermão são proclamados 
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por um Vieira enviesado pela transgressão do discurso. Em verdade, o sermão 

enuncia, apocalipticamente, a notória diáspora entre o pensamento cristão católico e 

o dos luteranos e calvinistas. 

O quadro apontado por Saraiva em O discurso engenhoso (1980), embora 

assente numa classificação ou debate mais linguístico que literário acerca de 

Antonio Vieira e seu respectivo empenho, assegura engenhosidade nas peças 

exercitadas pelo pregador. Uma das maneiras desse exercício é mediante a 

lexicologia aplicada. Vieira manipula com maestria palavras e conceitos, aplicando 

cada termo em seu devido lugar, domando e dominando os vocábulos, ao deslocar 

ludicamente os signos no sentido de persuadir os ouvintes à efetivação da prática 

teleológica dos sermões. 

Vieira transpunha conceitos para outros lugares e contextos, dinamizando a 

etimologia dos vocábulos e a ressignificação das expressões. Por exemplo, ao se 

referir à pátria portuguesa por meio do nome Lusitânia no Sermão de Santo António, 

erige uma nova constituição de valor semântico: 

 

Nenhuma terra há, contudo, entre todas as do mundo, que mais se 
opunha à luz que a Lusitânia. Outra etimologia lhe dei eu no sermão 
passado; mas, como há vocábulos que admitem muitas derivações, e 
alguns que significam, por antífrase, o contrário do que soam, assim 
o entendo deste nome, posto que tão luzido (VIEIRA, [1670] 1959, p. 
85). 

 

Em outros termos, o prosador achega ao verbete Lusitânia outros 

significantes, inclusive o de que, graças a essa iluminação, Portugal tem a obrigação 

de tarefas adicionais em relação aos demais povos e crenças, “porque os outros 

homens, por instituição divina, têm só obrigação de ser Católicos, o Português tem 

obrigação de ser Católico, e de ser Apostólico; os outros Cristãos têm obrigação de 

crer a Fé, o Português tem obrigação de a crer, e mais de a propagar” (VIEIRA, 

[1670], 1959, p. 62). A medida se dá na proporção da coisa face ao que é diverso. O 

imprevisível, o imponderável rastro do Barroco desemboca em novidade ininterrupta, 

uma progressão imaginativa, de modo que o objeto é recebido de um jeito novo e 

dinâmico. O barroco literário pretende bem mais do que alcançar a percepção 

intelectual ou mesmo a capacidade contemplativa. Sua pretensão é reacender os 

sentidos humanos, como num jogo sinestésico, capaz de misturar, unir os sentidos 
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do homo ludens, em constante manuseio de contrastes: vida-morte, pecado-perdão, 

culpa-prazer. Assim Vieira vivencia o entreter-se com a ambiguidade dos conceitos. 

Esmerado jogador, Vieira apruma-se em técnica e invenção na arte de 

cativar o público, mesclando ideologias e inoculando fantasias à parenética, outros 

modos de ser, ver e comportar-se, novos atos de percepção e formação que 

resultam na formulação de uma fenomenologia para a criação literária do 

Seiscentos. A escrita vieiriana atravessa as margens da racionalidade, 

possibilitando, na ardência das palavras, uma reestruturação do conceito de jogo, o 

qual se transforma em mecanismo de rebelião, podendo conduzir à salvação, o que 

ressignifica, para além da realidade histórica, situar-se no mundo enquanto ser. 

Esse ludismo alcança o Barroco também por intermédio das peças de Tirso 

de Molina, Calderón de La Barca e Lope de Vega, da poesia de Góngora, Quevedo 

e Gregório de Matos, do raciocínio estilhaçado de Gracián, do próprio Vieira e 

Bossuet, reorientando a sociedade sobre a qual se debruça a crítica, dada a 

corrupção dos governantes, a vida desregrada dos bonvivants, dos que almejam 

apenas volúpia e prazer. No texto Antonio Vieira e Gregório de Matos: personagens 

de romance da “triste Bahia” colonial, Maria Thereza Abelha Alves (2005) compara 

os estilos de Gregório e de Vieira. Atribui ao primeiro a vida galante e boêmia, 

aquele que desfruta de carinhos ora de uma, ora de outra mulher, a quase tudo 

sintetizando em sátira ou amor. Já Vieira será retrato da personalidade dominada 

pela razão. Mas não se registra a associação do padre tão somente à racionalidade. 

É-lhe oferecida a singeleza ou agudeza das palavras, que seduzem para inventar. 

Da invenção à sedução, ou da sedução à invenção, paixão e genialidade, as 

palavras traduzem o viés de um discurso racionalista em Vieira, que, entretanto, não 

o separa da prática sedutora contida na poesia de Boca do Inferno. 

Efetivamente, o padre faz uso, com fervor, dos recursos linguísticos que, na 

maioria das vezes, conduzem à inteligibilidade. Note-se abaixo o fragmento do 

Sermão da Terceira Quarta-feira da Quaresma: 

 

Terrível palavra é um Non, que não tem direito nem avesso, por 
qualquer lado que a tomeis, sempre soa e diz o mesmo, lido do 
princípio para o fim ou do fim para o princípio, sempre é Non. 
Quando a vara de Moisés se converteu naquela serpente tão feroz 
que fugia dela porque o não mordesse, disse-lhe Deus que a 
tomasse ao revés, e logo perdeu a figura, a ferocidade e a peçonha. 
O Non não é assim: por qualquer lado que o tomeis, sempre morde, 
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sempre fere, sempre leva o veneno consigo (VIEIRA, [1670], 1959, p. 
278). 
  

A propósito, morder e assoprar serão sintomas da metalinguagem vieiriana. 

A aplicação das palavras, espada de dois gumes, “corta” a sociedade de ambos os 

lados: primeiro no viés religioso, segundo no político, ideológico e sociocultural. 

Vieira transfigura os vocábulos, imprimindo-lhe novos sentidos. A circularidade é 

redundante e enseja quadros hipnóticos e desenvolvimento do espiral discursivo, o 

qual não se encerra, antes progride diante das novas abordagens conceituais da 

palavra. É assim em outro sermão, o Sermão de Nossa Senhora do Ó (1959), que 

reforça a ideia de círculo e explica a perenidade do desejo, com fundamentos 

conceituais dos povos egípcios e caldeus. Através do expletivo “O”, descrever-se-á a 

imagem da circunferência, onde não há princípio e nem fim, apontando para o 

caráter simbólico do eterno. Vieira esboça um espiral matemático, no intuito de 

exprimir o silogismo do “O”. Para o pregador, as coisas criadas estão contidas no 

mundo, concentradas em Deus e na fé, nas manifestações de crença, englobando o 

próprio Deus. Por toda a estrutura textual visualiza-se um círculo. Este que, por sua 

vez, “cerca o Céu é aquele que cerca e encerra em si todas as coisas, que é Deus” 

(VIEIRA, [1640], 1959, p. 210). Assim se fortalece o símbolo vocal, associando-o 

com as locuções alfa e ômega, princípio e fim, que dizem respeito ao Verbo Divino. 

Destarte, também será possível expressar que toda narrativa tem início e princípio 

finalístico em Cristo, de eternidade a eternidade. Nesse ínterim, o círculo barroco 

multiplicar-se-á na polissemia, recurso tópico do engenho discursivo de Antonio 

Vieira.  

É possível ainda averiguar outros ecos do mundo conturbado nos textos de 

Vieira. Nas anatomias verbais, ora de construção, ora de desconstrução dos 

vocábulos, os escritos corrompem a etimologia, porque lhe imprimem novos 

sentidos, ampliando-lhe de novos significantes acrescentados a partir dos termos 

existentes. Então, afloram novas palavras, direções, intencionalidades e, 

logicamente, influências nos ouvintes, incorporando musicalidade, ritmo, cadência 

prosódica, destilados nas linhas de Vieira que se elaboram, gestam-se de novos 

vocábulos, expressões e sentidos polissêmicos. As frases possuem compassos 

binários ou quaternários, estabelecendo simetrias bilaterais. Com sintagmas ora 

progressivos, ora regressivos, Vieira poetiza o mundo contemplado em seus 

sermões. A sedução pelo jogo vocabular “manipula ironicamente citações, 
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reduplicações e perspectivas sobre o maravilhoso e o sobrenatural, valorizando os 

significantes sonoros e fazendo mascaramentos e espelhamentos, através de 

perguntas retóricas” (DUARTE, 2006, p. 84). Uma palavra, portanto, ganha 

contornos plurissignificativos em Antonio Vieira. 

O jogo vocabular é outra proposição em torno de uma simbologia cuja ideia 

intentada é a da divinização lexical. A presença barroca é inerente aos aspectos da 

invenção parenética, por exemplo, e também concerne ao caráter ideológico do 

catolicismo, cujos princípios seriam os de busca e vivência irrepreensíveis, fatos 

quase intransponíveis ao pecador seiscentista. O indivíduo dessa época vive um 

misto de dúvidas e incertezas, de contraposições constantes que se refletem nos 

atos e escrituras dos poetas e prosadores barrocos. Isso porque haverá uma 

transição do ser medieval para o renascentista, do pluralismo moderno, científico, 

obtuso, discrepante das experiências de vida. 

É possível concluir que Vieira é um contínuo transgressor do discurso devido 

à sua postura em relação ao próprio discurso. Em concordância com Araujo (1999), 

admitimos que Vieira é um “fora da ordem”, que se movimenta entre sentenças 

dogmatizantes e instantes de inquietude, crítica e até autocomiseração. O escritor 

luso-brasileiro partilha da pregação jesuítica, no sentido de unir-se aos nativos e 

catequizá-los para o pensamento cristão, o que o levaria ao dissenso político-

ideológico com a corte portuguesa, que queria os índios aprisionados e forçados ao 

trabalho colonial. Na contramão de tais propósitos, diz Vieira no Sermão da Primeira 

Dominga da Quaresma (1653) 

 

Todos os índios deste estado, ou são os que vos servem como 
escravos, ou os que moram nas aldeias de el-rei como livres, ou os 
que vivem no sertão em sua natural e ainda maior liberdade, os quais 
por esses rios se vão comprar ou resgatar – como dizem – dando o 
piedoso nome de resgate a uma venda tão forçada e violenta, que 
talvez se faz com a pistola nos peitos. Quanto àqueles que vos 
servem, todos nesta terra são herdados, havidos, e possuídos de má-
fé, segundo a qual não farão pouco – ainda que o farão facilmente – 
em vos perdoar todo o serviço passado. Contudo, se depois de lhes 
ser manifesta esta condição de sua liberdade, por serem criados em 
vossa casa, e com vossos filhos, ao menos os mais domésticos, 
espontânea e voluntariamente vos quiserem servir, e ficar nela, 
ninguém, enquanto eles tiverem esta vontade, os poderá apartar de 
vosso serviço. E que se fará de alguns deles, que não quiserem 
continuar nesta sujeição? Estes serão obrigados a ir viver nas aldeias 
de el-rei, onde também vos servirão na forma que logo veremos. Ao 
sertão se poderão fazer todos os anos entradas, em que 
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verdadeiramente se resgatem os que estiverem – como se diz – em 
cordas, para ser comidos, e se lhes comutará esta crueldade em 
perpétuo cativeiro. Assim serão também cativos todos os que sem 
violência forem vendidos como escravos de seus inimigos, tomados 
em justa guerra, da qual serão juízes o governador de todo o estado, 
o ouvidor-geral, o vigário do Maranhão ou Pará, e os prelados das 
quatro religiões, Carmelitas, Franciscanos, Mercedários, e da 
Companhia de Jesus. [...] Só resta saber qual será o preço destes 
que chamamos meios cativos, ou meios livres, com que se lhes 
pagará o trabalho do seu serviço. É matéria de que se rirá qualquer 
outra nação do mundo, e só nesta terra se não admira: O dinheiro 
desta terra é pano de algodão, e o preço ordinário por que servem os 
índios, e servirão cada mês, são duas varas deste pano, que valem 
dois tostões! Donde se segue que por menos de sete réis de cobre 
servirá um índio cada dia! Coisa que é indigna de se dizer, e muito 
mais indigna de que, por não pagar tão leve preço, haja homens de 
entendimento e de cristandade, que queriam condenar suas almas, e 
ir ao inferno (VIEIRA, [1653], 1959, p. 16 - 17). 

 

Em diferente postura, o jesuíta defende a escravidão do negro, promovendo 

e dissimulando a aceitabilidade da condição do escravo submisso ao crivo dos seus 

senhores, inclusive do Senhor do Céu, pois, enfim, com isso receberá o galardão 

celeste, prometido logo após a morte. O que hoje nos parece ilícito e amoral, para 

Vieira tratava-se de um ato honroso que resultaria em seus prêmios num futuro não 

muito distante. Revela-se, por conseguinte, contraditória a mensagem religiosa de 

igualdade e fraternidade entre os homens, pregada pelo Cristo. Engana-se quem 

pensa que Vieira estaria em desacordo desrespeitoso ao mote cristão, porque, na 

visão do pregador, os negros escravos seriam elevados à categoria de imitadores do 

Cristo crucificado.  

Com base nessa perspectiva, viria à tona um processo classificado como 

“rasura ideológica”. O discurso, que soaria paradoxal em relação aos negros, poder-

se-ia arguir ser mais uma herança do pensamento clássico, resgatado pelo padre, 

uma vez que os escravos detinham uma missão: na Grécia antiga, a de serem 

pedagogos. Nesse elo entre o antigo e o moderno, poder-se-ia supor em Vieira o 

cumprimento de uma mensagem da Renascença: a de resgate dos princípios e 

ideias do humanismo clássico. Todavia, claro está que o escravo viveu no Brasil 

sem a menor possibilidade da honraria de sentar-se à mesa do seu senhor, e muito 

menos de ensiná-lo a viver novos comportamentos. Bosi denomina o ato de Vieira 

de pseudomorfose35, ou aquilo que se revela como aparência na intercessão dos 

                                                           
35 “Termo cunhado pelo historiador Spengler, construtor de sínteses históricas. Pseudomorfose quer 
dizer forma ou estilo não transparente ou não correspondente à mensagem latente no discurso. 



46 
 

indígenas, tendo em vista exclusivamente a finalidade catequética dos índios. E é 

assim que representa o negro num dos sermões da série consagrada ao Rosário, 

sendo este Décimo Quarto, pregado na Bahia no dia de São João Evangelista: 

 

Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado: Imitatoribus 
Christi crucifixi, porque padeceis em um modo muito semelhante o 
que o mesmo senhor padeceu na cruz, e em toda a sua paixão. A 
sua cruz foi composta de dois madeiros, e a vossa em um engenho é 
de três. Também ali não faltaram as canas, porque duas vezes 
entraram na paixão: uma vez servindo para o cetro do escárnio, e 
outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. A paixão de Cristo 
parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais 
são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós 
despidos: Cristo sem comer, e vós famintos: Cristo em tudo 
maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os 
açoutes, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a 
vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá 
merecimento de martírio (VIEIRA, [1633], 1959, p. 305, 306). 

 

Vieira traça, assim, um retrato positivo do contrassensual, logo, da 

ambiguidade barroca. A desigualdade é sublimada via enunciação de liberdade pós-

morte e da assimilação do sofrimento pelo negro escravo semelhante ao do Cristo. 

Os pretos africanos, mesmo simplificados ante as ações de domínio dos 

estrangeiros, das chibatadas que receberiam até à morte, do banzo em virtude da 

ausência da terra natal, além dos trabalhos forçados em terras alheias, teriam sido 

os escolhidos como alvo da salvação. As palavras do padre, claro, se não chegam a 

amenizar o sofrimento dos escravos, ao menos buscam divinizá-los, associado aos 

termos do martírio cristão, espécie de prêmio aos que sucumbiram em Roma, 

vítimas das leis do Império que os perseguia. Desse modo, ao ver do pregador, os 

escravos no Brasil fizeram como os apóstolos Pedro, Paulo, Thiago e diácono 

Estevão, adquirindo, conforme Vieira, o troféu, a honra, o pedestal dos que viveriam 

firmes na fé, mesmo sob a escravidão. Dado que, segundo o sermonista, “não há 

escravos no Brasil”, sugestiona-se que a concepção escravista não estivesse 

associada ao cristianismo católico jesuítico. E, mesmo registrando a brutal 

discriminação do que viria a ser considerado regime escravista, ser escravo no Brasil 

consistiria num processo desmoralizador do humanismo conforme parâmetros 

                                                                                                                                                                                     
Sempre que essa mensagem traz nas suas dobras um conteúdo que não pode ser expresso explícita 
e plenamente, porque não terá entrado ainda de pleno direito no consenso dos seus receptores, o 
discurso precisa assumir uma forma mediadora ou tradicional, que supõe valores capazes de ser 
mais facilmente acolhidos” (BOSI, 2008, p. 250). 
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propostos pela colonização doutrinária dos jesuítas, em especial Antonio Vieira. 

Ademais, descrito literariamente, Vieira movimenta no discurso aquilo que o torna 

assimilável a cada ocasião. 

A condição escrava tornar-se-ia, assim, um fato econômico e também um 

destino pelas leis do projeto colonizador determinado pela gestão da Igreja, testado 

pela Providência, mas, acima de tudo, registro social remanescente da sociedade 

feudal, depois burguesa, cujos estamentos de classes (comerciantes, artesãos, 

outros), dominantes, conquanto sem mobilidade. Vieira, portanto, será o barroco que 

eventualmente transgride, e esta transgressão consistirá em libertar as palavras, 

desestabilizando-as e pondo-as no não lugar, ou seja, um lugar atópico, ou até 

utópico. 

Conforme Coutinho, em Ensaios sobre o barroco (1994), a compreensão de 

mundo realiza-se por dois princípios: o material, pecaminoso, carnal e humano versus 

o imaterial, divino, espiritual e sagrado. O indivíduo barroco, fruto de degradações 

renascentistas, fortemente marcado pela dubiedade existencial, unindo o sagrado ao 

profano, será aquele que não se pode afastar das descobertas e do desconhecido, 

da ciência e da fé, das escolhas e dos conflitos. Enfim, há um estremecimento 

metafísico, ou seja, agonia e tensão do ser. Revela-se como molde exemplar a 

escada de Jacó36, cuja simbologia pressupõe a ideia de fusionismo, a naturalidade 

absorvida pela sobrenaturalidade, o diálogo entre céu e terra, as coisas humanas e 

divinas. 

Avalia-se o fusionismo como centro do pensamento barroco, em que se 

manifestam as tensões vocabulares, oposições conceituais, os multissignificativos 

vocábulos, as estruturas complexas, expostas nas figuras das antíteses. 

Geralmente, tal conceito se explana no sentido da fusão, compactação, junção do 

que é micro no macro, dos sons em ecos, dos detalhes num todo, de elementos 

visuais em “chiaroscuro”. Enfim, exibe-se uma singela expressão da fuga e 

efemeridade humanas. Ou seja, instaura-se uma ordem desordenada. Constata-se, 

                                                           
36 Gênesis, capítulo 28: 10-13 e 16.  Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. 11 Tendo chegado a 
certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto; tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu 
travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. 12 E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo 
atingia o céu; e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. 13 Perto dele estava o Senhor e lhe 
disse: ‘Eu sou o SENHOR, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás 
deitado, eu ta darei, a ti e à tua descendência. 16 Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o 
SENHOR está neste lugar, e eu não o sabia.”. 
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outrossim, um anseio pelo divino, pela santidade e salvação, numa busca ao éon37, 

que é movimento, e cujo tema são as antinomias da vida: o espírito e a carne, o céu 

e o inferno, Deus e o diabo, a alegria e a tristeza, ou seja, as contradições do 

cotidiano. No entanto, acredita-se na convivência com a dualidade no interior do 

próprio homem, isto é, a mistura das realidades sagrada e profana. O movimento 

não busca alcançar o divino, como se supõe, mas familiariza-se com a mistura do 

desejo e da repressão. Compõe-se o homem barroco, por consequência, dessa 

hibridização de elementos do que se conceitua como sincramorfose.  

Vieira é exemplo desse homem barroco conflitado. Nele se apreende o 

conteúdo das rasuras, ora defendendo os índios frente aos colonos, com cartas 

endereçadas ao rei português para conter por lei tal subjugação indígena, tendo em 

vista a catequização, e, ideologicamente, aprisioná-los, amansando-os; ora quando 

submete, pelo discurso, os negros ao conformismo face à escravidão, anunciando-

lhes a liberdade pela salvação da alma, ainda que tendo seus corpos subjugados 

aos trabalhos forçados, à nefanda escravidão. A suposta contradição encontra-se 

mais em relação ao índio, no momento em que Vieira contesta sua missão, atribuída 

pela Companhia em consonância com a autorização da corte portuguesa para que 

os jesuítas tivessem acesso e contato linguístico com os aborígenes, e os 

estimulassem às atividades coloniais. Ademais, a antinomia verifica-se na 

intervenção que faz a favor dos índios e não em relação aos africanos. Os negros 

assinalam uma coerência mais próxima à teologia e política missionária de Vieira, 

direcionando-os aos serviços forçados sem que haja qualquer infelicidade ou 

contestação, pois Deus a tudo recompensará. Entretanto, levanta-se esta 

incongruência devido ao fato de que a religião do Cristo implica em libertação, pois 

“conhecereis a verdade e a verdade vos libertará38”. Além de expor sua biografia, 

duas outras vertentes ensejam contexto e cenário para a prédica retórica vieiriana, a 

saber: a prosa didática e o teatro. Vieira agrega o indivíduo a Deus, utilizando-se da 

persuasão das coisas ou sermões para moldar a encenação religiosa, cujo 

cumprimento é tão somente exalçar o papel sacerdotal, salientado no Velho 

Testamento. O homem, em verdade, para Vieira, não apenas é destituído de 

vontade própria, paralela à Graça de Deus, como também carece de ofícios 

auxiliares, a exemplo dos promovidos pelos jesuítas. Doutra sorte, cogita-se o fato 

                                                           
37 Termo destacado por Eugênio D’Ors em Lo Barroco. 
38 Evangelho segundo João, 8: 32. 
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de Vieira tentar aliar o humano ao divino para reforçar a demonstração de que ao 

homem seria impossível afastar-se de Deus. Logo, sua real intenção teria sido 

subvencionada não como um ato de subordinação, mas para demonstrar autonomia 

e potência do ser, inerente ao ponto de vista anímico, colado ao espírito divino.  

Os sermões servem, assim, como palco retórico-teológico-político e logos em 

que se manifesta e encena a compreensão do elo entre o indivíduo e Deus. 

Concebe-se como natural o teatro jesuítico encenado com frequência nos colégios 

da Companhia, fomentando a cultura moral inscrita no tempo. Nessa perspectiva, o 

drama seria meio de pregação e difusão das ideias contrarreformistas. A atuação, 

por conseguinte, toda ela intervencionista, iria ao ponto de criticar as mazelas 

sociais, políticas e religiosas tanto da corte quanto dos próprios padres, encenação 

jesuítica usada como forma de evangelização e catequização dos povos indígenas, 

em primeiro lugar, enquanto os africanos suplementariam o uso de personagens 

heroicas para auxiliar na sensibilização do público, bem como fortalecer o gosto 

barroco pautado pelo excesso. 

Embora surgido nos palácios, o teatro destinava-se ao público. Por meio da 

intervenção dramática, a sensibilização das camadas populares ratificava a lógica 

estrutural do pensamento da Igreja e dos monarcas. O teatro, então, seria uma 

forma de propagar as concepções religiosas, políticas, filosóficas e sociais da época 

e, segundo Carpeaux, serviria como “instrumento fantástico de reação psicológica 

para dissolver as tensões na alma do homem barroco” (CARPEAUX, 2012, p. 94). 

Efetivamente, tratar-se-ia de um aparelhamento ideológico, oscilando entre a ilusão 

e a realidade. 

A fonte do teatro religioso germina na Idade Média e atinge o seu apogeu no 

século XIV. Na época medieval, a publicidade, detida nos mistérios do Credo, 

veicularia suas ações dirigidas à burguesia urbana. Em paralelo ao raciocínio de 

Coutinho (2004), a tradição jesuítica enraizar-se-ia no pensamento medievo, em 

contraposição aos modelos clássicos. Inspirados nos textos de Sêneca, cuja 

tradição se pautava numa tragédia de deliberações de teor ético, os jesuítas 

transpunham para as dramatizações os eventos históricos e místicos, e com 

personagens bíblicas extraídas do Velho Testamento. Nas dramatizações 

encenavam-se os conflitos passionais humanos, lendas medievais, ocorrências 

miraculosas. Nos palcos, o aparato ontológico se defrontaria com as divergências 

dramáticas. O combate à heresia, tema recorrente, e a vitória do clero 
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condicionariam o pensamento asfixiado à crença de que era dever de todos aliar-se 

à Igreja. A escritura dramática jesuítica manteria o viés político, e, para encontrar os 

fundamentos históricos, ensejaria a pluralidade de leituras, logo, de interpretações, 

em detrimento dos mitos. 

Presume-se, portanto, que o teatro espanhol em muito teria auxiliado na 

organização da perspectiva ideológica jesuítica. Consoante Carpeaux,  

 

o teatro espanhol gozava de uma liberdade que nem o teatro inglês 
contemporâneo conheceu: Bíblia, vidas de santos, mitologia, história 
greco-romana, medieval e contemporânea, espanhola e estrangeira, 
novelas eróticas, histórias de  espectros, contos árabes – tudo serve, 
tratado com a maior liberdade cênica, sem consideração de tempo 
ou espaço, condensando-se histórias seculares de impérios em 
poucas “jornadas”, representando-se entre três paredes de madeira 
países e continentes inteiros, com o Céu em cima e os demônios 
embaixo (CARPEAUX, 2012, p. 102). 

 

Pelo fato de o teatro espanhol advir do popular, obedeceram-se a duas 

convenções: o anacronismo e a tipologia. O anacronismo decorre do pragmatismo, e 

este oriundo da literatura romanesca, dos contos populares provenientes da 

Renascença italiana. A tipologia, por sua vez, fluiria das ruas, e também dos ares 

livrescos, despertando sentimentos e saberes do povo espanhol. Das ruas para o 

palco. É, aliás, no palco que se exercita o espaço do descortinamento. Depreende-

se dele a consciência do espectador, a onipresença do narrador, a hierofania do 

mistério e a presentificação do mal. Derivado, portanto, de um estilo que se destaca 

no Barroco, o teatro jesuítico desenvolver-se-ia numa estética que se expressa por 

tendências pedagógicas, moralistas e propagandistas da fé. O teatro atua como 

crítica social e de costumes, com excesso de personagens burlescas, adicionando 

elementos fabulosos, de maneira que oscila entre o realismo, o figurativo pictórico e 

o maravilhoso abstracionista.  

No Brasil, exemplo de teatralidade colonial será o também jesuíta padre 

José de Anchieta, disseminando da fé, doutrina e ideologia católicas através de 

autos como o de Santa Inês, de São Lourenço, do Santíssimo Sacramento etc. 

Anchieta será um misto de voz medieval e humanista no cenário colonial brasileiro. 

Dada a influência recebida de Gil Vicente, o padre Anchieta provocava a 

performance do “lirismo espontâneo” e da “estética do medo”. A força que 

impulsiona os escritos anchietanos invoca-se de culpa e do temor do inferno. O 
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pensamento cristão medieval contribui para a intensificação desse universo 

maniqueísta. Ao indivíduo se impunham dois caminhos: a vida eterna ou a danação. 

Caso não prestasse obediência absoluta aos preceitos da Igreja e, ao contrário, 

professasse heresias, a humanidade irremediavelmente se destinava ao sofrimento 

e à morte, tendo a fogueira como sentença apocalíptica. 

Com ideias para substituir o profano em favor do sagrado, Anchieta investe 

na dramaturgia com o fim exclusivo de servir à Companhia de Jesus, injetando 

signos líricos de uma ética contrarreformista, eurocêntrica, de plano moralizante e 

teocrático. A cultura brasileira indígena, diretamente alterada pelas peças 

anchietanas, subjuga-se aos autos sacramentais sob a propositura de que eles, os 

nativos, não possuíam fé. O discurso colonial atingiria espaços mentais, geográficos 

e humanos, enquanto Anchieta, por sua vez, os promulgaria, ante a rubrica de uma 

ética e uma estética pedagogizantes, introduzindo-se no imaginário indígena, na 

medida em que escreve no idioma dos autóctones, transmutando os autos líricos 

para o sentido religioso católico. As figuras dos índios passam assim a formas 

cristãs, adulterando e intervindo em costumes como a poligamia, a antropofagia, os 

rituais de embriaguez exorcizados pelas ações anchietanas. Duelam-se temas da 

cristandade X paganismo, sincretizando o Deus-Tupã e a corte de anjos, santos e 

demônios, incorporando a lógica da etnocracia religiosa europeia sobrepujando as 

crenças do colonizado. 

Métodos de horror são inoculados na cultura indígena, antes baseada na 

crença em espíritos malignos. A diabolização dos ritos possibilitará uma 

aproximação textual do estilo Gil Vicente certamente adaptado pelo teatro 

anchietano às ideias medievalizantes. A caça às bruxas, atravessando os mares, 

dissemina-se mais agudamente no texto de Na festa de São Lourenço, em que 

Guaixará, protagonista do mal, coincidirá com Aimbirê como nomes de relevância a 

combater no universo tamoio. Ambos estarão fadados a desaparecer do 

pensamento fantasioso aborígene, e Anchieta justamente os toma para desfalecê-

los ou destruir-lhes os conceitos originais, em benefício dos modelos cristãos. 

O imaginário do medo é fundamento natural na construção mística jesuítica, 

que transforma mitos indígenas em temores, via ação coercitiva da instância 

religiosa dominadora. O objetivo é a ruptura da consciência e imaginário autóctones. 

A catarse, um mecanismo teatral aristotélico, participa do drama anchietano como 

alternativa de depuração do mundo fabuloso do nativo. Isso posto, Anchieta, servo 
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obediente e disciplinado da Companhia de Jesus no Brasil, desloca os atos profanos 

da cena dramática para os templos católicos. Em suma, “o teatro anchietano traduz 

um racionalismo cristão cristalizado numa fecunda base de julgamento da 

humanidade e dos silvícolas, disposto a mudar hábitos e implantar novos sentidos 

civilizatórios” (ARAUJO, 2003, p. 11). 

Ainda, em conformidade com Araujo (2003), Anchieta pretenderia modificar 

a substância cultural indígena, ora conduzindo o aparato ideológico da catequese 

europeia, logo não-dialética da cultura monopolizadora, ora destituindo de valor os 

costumes indígenas, implantando de vez, e não de forma ambígua, a estética 

medieval. O hieratismo ilustra-se visualmente na riqueza linguística espontânea e 

fertilidade interpretativa dos requisitos técnicos teatrais utilizados. Desse modo, a 

igreja não deixaria de ser, aos objetos da catequese jesuítica, senhora do círculo de 

reflexões, desejos e deveres da raça humana, sem o qual carecerá de redenção. 

Seguindo esse devir histórico e no que concerne ao seu papel missionário, 

Antonio Vieira se utiliza, em vários de seus sermões, da fonte imagética do drama 

para predicar ensinamentos jesuíticos e recomendações patrísticas. Em suma, 

dramatiza circunstâncias históricas convergentes – as guerras contra holandeses e 

espanhóis, por exemplo – no mesmo patamar em que as traduz em acontecimentos 

triunfantes, vivenciados na história pela nação portuguesa, ultrapassando-lhes as 

situações trágicas. Logo, a história concebe-se como teatral. Além do mais, Vieira 

realiza as funções oraculares e de conselheiro da corte de João IV, exercidas, a 

partir do final de 1640, quando se transfere para Lisboa. Finalmente, os sermões 

vieirianos congregam lugares de espanto e desejo. Por meio dos textos, as 

mensagens de aproximação entre o indivíduo e Deus geram consequências 

importantes: a união mística do Estado com a Igreja, o primado do “eu não-eu” e a 

preconização da sacramentalidade.  

Os olhares atentos dos sermões de Santa Teresa e do Santíssimo 

Sacramento se resumem àqueles efeitos. A ideia de união mística, por exemplo, se 

dá mediante o encontro do individual com o divino,  

 

de sorte que foi uma entrega de ambos os corações total e recíproca, 
com que não só Teresa ficou Teresa de Jesus, senão também Jesus, 
Jesus de Teresa. Ainda aquele de, é supérfluo; porque ser um de 
outro distingue dous sujeitos, e a união entre Jesus e Teresa foi tão 
íntima, que passando de união a unidade, já Teresa e Jesus não 
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eram dous e distintos, senão um só e o mesmo [sic] (VIEIRA, [1644], 
1959, p. 320). 

 

Deduz-se, desse modo, a existência de uma perfeita imbricação entre o 

humano e o divino na obra de Antonio Vieira, que qualifica os mortais segundo sua 

capacidade de interagir na comunhão com Deus, do egoísta ao individualista, todos 

compartilhando com a divindade, de forma a se reordenar o caos sociocultural. A 

proposta será, portanto, a de tornar o indivíduo uno na relação com o Progenitor. Em 

consequência, o humano, negado em essência, assumirá a dualidade entre o eu e o 

não-eu que lhe está posta nos escritos de Vieira. De maneira explicitamente barroca, 

o viver humano assumirá posturas que lhe serão impostas: primeiro de ser, que se 

depara com Deus e a Ele é restituído no momento mesmo em que adquire 

autonomia; de outra sorte, excluir-se de ser, uma vez aglutinado ao Superior, não 

mais obedecendo a si, senão ao Outrem, no caso, o Criador. 

Vale enfatizar que o paradigma inserto na condição desse processo de união 

Deus-homem dependerá deste último, servindo-se do “modelo voluntarista”, do livre 

arbítrio, que o ser humano possui, para preordenar a concretização de sua união 

com Deus. O gesto se completa com a série de exercícios espirituais, efetuados no 

cotidiano. Para tanto, estabelece-se o humano segundo regras e ordenamentos 

eclesiais, consoante a descrição que Vieira faz no Sermão de S. João Baptista 

(1959), ao informar que 

 

Cristo amava tão extremadamente aos homens, e via que, morrendo 
na cruz se acabava a matéria a suas finezas; que fez? Inventou 
milagrosamente no Sacramento um modo de morrer sem acabar, 
para morrendo, poder dar a vida, e não acabando, poder repetir a 
morte. Esta é a vantagem que leva em Cristo o amor que nos 
mostrou no Sacramento, ao amor que nos mostrou na cruz. Na cruz 
morreu uma vez; no Sacramento morre cada dia: na cruz deu a vida; 
no Sacramento perpetuou a morte (VIEIRA, [1644], 1959, p. 339 - 
340). 

 

Nesse ínterim, a Igreja assumirá o papel preponderante da experiência 

divina. Seguindo o sacramento, conforme Vieira, legitimamente morre-se (e 

ressuscita-se) a cada dia. Isto é, para Vieira, o sacramento é uma instituição a ser 

cumprida dia a dia pelos fiéis, enquanto a Igreja Católica será detentora do 

ministério capaz de tornar o compromisso evidente, por meio do Cristo e instituído 

sob os proclamas da penitência e do batismo. Através da hóstia, Cristo se revela no 
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mistério. Uma vez presente na hóstia consagrada, Deus será o lugar plenamente 

ocupado pela divindade. 

A assembleia dos religiosos detém o conhecimento, de sorte que o alcance 

da tão sonhada união depende da submissão humana à ordem eclesiástica, de onde 

provém a vontade divina. Já o indivíduo raramente interpelará o poder e a 

construção discursiva da Igreja. Nessa constituição hierárquica, institucional, e 

absolutista funcionando como stablishment, a Igreja jamais perderá o comando da 

palavra. A força e o prestígio que possui elevam a instituição a uma categoria 

canônica, como canal exclusivo de comunicação entre os fiéis e Deus. Centralizado 

o discurso religioso, diferentemente da propositura dos reformadores, Pedro será 

erigido como pedra da edificação, enquanto Vieira legitimará o eclesiasticismo 

jesuítico como seu conduto. De fato, a Igreja, para Vieira, “não só se forma de 

vontades que se unem para a sua constituição, como ela se constitui efetivamente 

em torno de um dom sobrenatural que lhe fornece a capacidade de atualizar a 

manifestação terrena da transcendência” (PÉCORA, 1994, p. 97). Na Europa, a 

Igreja terá autoridade sobre reis e rainhas, compondo-os, ou destituindo-os durante 

o regime absolutista. No Brasil, a igreja jesuítica, em consequência, carregará a 

bandeira do monoculturalismo e propagará princípios, através do magistério formal, 

ou informal, conforme o sermonário retórico-persuasivo.  

Por fim, face aos contextos do Novo Testamento, a Eclésia, Igreja de Cristo 

instituída na terra, comunga com o divino, mediante a hóstia, emblematizada na 

Ceia Eucarística, símbolo do sacramento fidelista, cuja noção básica será vincular o 

signo à coisa, o natural ao sobrenatural, inserindo o indivíduo no plano da 

reintegração salvífica. Isso resulta em restituir a plenificação da História do homem, 

ou seja, do exclusivismo de este vir a ser um sujeito sacralizado por suas relações 

com o divino, via obediência absoluta aos diplomas canônicos. 

O discurso vieiriano apura no sagrado a fixação da ordem imposta ao lugar. 

Esta a síntese outrora disseminada na alma humana: a ideia de totalidade. Por meio 

do espaço do sagrado39, o indivíduo, ainda que incompleto, encontra-se com o todo, 

o uno, fundindo-se na tão sonhada díade unidade e satisfação. Antes assujeitado, o 

                                                           
39 Define-se assim o espaço sagrado como “um campo de forças e de valores que elevam o homem 
religioso acima de si mesmo, que o transporta para um meio distinto daquele no qual transcorre sua 
existência. É por meio dos símbolos, dos mitos e dos ritos que o sarado exerce sua função de 
mediação entre o homem e a divindade” (ROSENDAHL, Zeny. Espaço e religião: uma abordagem 
geográfica. Rio de Janeiro: UERJ, NEPEC, 1996).  
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homem se completa ao se unir ao Criador, via processo eucarístico. Ou, conforme 

recomenda Vieira, antena-se ao eterno. O sagrado, por sua vez, consagra o lugar, 

instante a instante, o que possibilita o recomeçar, o recriar, uma vez que o ser 

místico instaura uma nova ordem, apartando-se do cosmo caótico, instável. Enfim: a 

busca pelo Divino, pelo Outro, pelo Transcendente, expressa o intrínseco às 

expectativas da condição humana. 

Com efeito, o homem vive intensamente a ontologia religiosa e Vieira a 

utiliza muito bem, a ponto de legitimar o poder eclesiástico ao qual se vincula. Por 

meio da prosa sermonária, o pregador monta um arcabouço teatral e didático, em 

que se fundamenta o arquétipo humano do herói sagrado. Em conformidade com 

Paz (2009), a imagem é uma circunstância simbólica da realidade humana. A partir 

da imagem, as realidades opostas se condensam, reunindo o plural no singular e 

unitário. O mundo é sincopado, mas reunificado para ensinar, deleitar, incitar, mover 

o humano nas práticas pelas quais tenha sido estimulado, uma vez que a “força 

persuasiva tem uma natureza perlocutória e pertence decididamente ao discurso, 

fazendo intervir no texto a acção entre os interlocutores; não só o dito, mas o dizer, o 

querer e o fazer” (MENDES, 2003, p. 208). 

A imagem estabiliza a linguagem e permite que as palavras sofram 

mutações, conquanto não interrompendo o fluxo dos sentidos. As figuras, por sua 

vez, tornam estáticas as significações em si. Por esse viés de análise, as imagens 

participam da parenética religiosa vieiriana, no intuito de prender a atenção dos 

ouvintes, despertá-los pela admiração aos tipos humanos em destaque pelo orador. 

Por meio do xadrez de palavras, Vieira organiza a linguagem, adaptando-a a cada 

discurso e cada auditório. Seu movimento didático encara os sermões indicando-

lhes os trânsitos, as peripécias de um autor peregrino. A propósito, o vocábulo 

“peregrino” soma-se a “labirinto”40. A peregrinação do indivíduo destaca Vieira como 

o homo viator. Mais uma vez, o indivíduo barroco é posto em causa, encenando o 

                                                           
40 “Platão, no Eutidemo, utiliza a expressão “lançados dentro de um labirinto”, a propósito de uma 
inextricável complexidade dialética e racional. O labirinto é obra de Dédalo, personagem apolíneo. 
Sua criação oscila entre o jogo artístico da beleza, estranho à esfera do útil, e o artifício da mente, da 
razão nascente, para resolver uma sombria, mas concretíssima, experiência vital. O labirinto, então, 
apresenta-se como criação humana, do artista e do inventor, do homem do conhecimento, do 
indivíduo apolíneo, mas a serviço de Dioniso, do animal-deus. O labirinto só pode prefigurar o “logos”, 
a razão. O deus mandou construir o labirinto para dobrar o homem, para reconduzi-lo à animalidade; 
nos termos de Schopenhauer: a razão está a serviço da animalidade, da vontade de viver; mas pela 
razão alcança-se o conhecimento da dor e do meio de derrotar a dor, isto é, a negação da vontade de 
viver.” (COLLI, Giorgio, 1992, p. 22 – 24). 
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aventureiro, o viajante, o itinerante, o conquistador, o peregrino, o vagabundo, os 

quais transpõem espaços de leitura e vagam como pastores a congregar fiéis por 

intermédio de testemunhos, ou a seduzir mulheres, tal como a prática de Don Juan. 

Esse exercício não torna isento nem mesmo o padre Vieira, cujas cartas, 

talvez comprometedoras, constituiriam palavras lisonjeiras e cativantes à rainha D. 

Catarina de Inglaterra. Em 1669, carta 265, de aparência despretensiosa, acomete-

se Vieira de total subserviência ao utilizar a expressão “Tem Vossa Majestade a seus 

reais pés a António Vieira neste papel, porque é tal a sua fortuna, que o não pode fazer 

em presença, por mais que o desejou e procurou” (VIEIRA, [1669], 2014, p. 61, grifo 

nosso). Mais audácia ainda ao relatar sobre uma possível viagem a Roma, 

passando por Inglaterra, a fim de ter, antes da morte, o consolo de ao menos 

contemplar a “Rainha minha senhora da Grã-Bretanha (como ainda o espero)” 

(VIEIRA, [1669], 2014, p. 61), completando com doses fortes de uma confissão, não 

convenientes naquele papel, como pondera: “[...] e comunicar a Vossa Majestade de 

palavra muitos particulares que se não podem fiar de papel” (VIEIRA, [1669], 2014, 

p. 61). Tecendo impropérios, quiçá ludibriado, e com palavras libidinosas, deslizam-

se as letras vieirianas, as quais afirmariam uma reciprocidade da Alteza cujo ato de 

proteção contra os inquisidores, não permitiria o espadachim de roupeta atravessar o 

Canal da Inglaterra “uma vez por amor de mim” (idem, p. 61). Por fim, em um golpe 

certeiro, cirúrgico, ligeiramente concupiscente, Vieira chancela sua devoção a Sua 

Majestade, solicitando clemência e perdão pela “indecência destas queixas, que a 

dor não tem juízo, e nenhuma é maior que a do amor ofendido” (VIEIRA, [1669], 

2014, p. 62)41. 

Poderíamos considerar aquelas expressões tão somente uma escorregadela 

de um homem solitário, mentor do rei de Portugal, entusiasmado com as missões e 

os indígenas, além de vibrante com seu espalhafatoso plano quinto-imperialista, 

inobstante, ao garimpar em outras cartas, tais como as de número 749 e 755, 

concluir-se que Vieira mantém vibrátil aquilo que lhe ferve no peito, que, por 

intermédio da escrita, da linguagem, enfeitiça e esconde os anseios obscuros e vis 

para um sacerdote. Na carta 749, aos 25 de setembro de 1695, por sua vez, Vieira 

não dispensa os elogios à rainha, pondo em xeque sua própria vida religiosa, “que 

                                                           
41 Em nota, situada na página 62, na Epistolografia, tomo I, volume VIII, Cartas de Roma, sob a 
coordenação de Carlos Maduro, menciona-se a censura na 1ª edição, a partir deste trecho até a 
conclusão da carta. 
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se no Brasil houvera poder para dispensar nas leis da Religião, logo no primeiro navio se 

embarcara, como em um ataúde, a minha extrema velhice” (VIEIRA, [1695], 2014, p. 

512, grifo nosso), finalizando com total felicidade a sua vida prostrado sob os pés de 

D. Catarina.  

Perante a seca resposta do confessor António Fernandes, Vieira se 

autocondena “ao desterro do Brasil, para nele comutar, se pudesse, o Purgatório” 

(VIEIRA, [1695], 2014, p. 512). Em tom sublime e irônico, distante da melancolia, 

mas próximo à comiseração, Vieira declara amorosa e ardentemente a teia de 

palavras shakespearianas, que, lidas rapidamente, empurra-nos ao pensamento 

estritamente religioso, de culpa, de pecado. Entretanto, a mensagem transcende do 

caráter piedoso para o carnal, licencioso, de maneira que as palavras representam 

não um sacerdote, mas um indivíduo encantado, maravilhado por uma mulher, a 

ponto de poetizar, num rasgo trágico, a penúria de estar tão longe daquela de quem 

possivelmente se sente atraído. Intensifica o jesuíta suas expressões melodiosas, 

hiperbolizando sua condição de velhice, que se encontra 

 

na falta de quase todos os sentidos, mas sempre com toda a alma 
nesse Palácio da Natividade, sacrificando a Vossa Majestade o que 
só posso, que é o coração, e amando e adorando a Vossa Majestade 
com todo aquele amor e extremos (permita-me Vossa Majestade 
falar assim) que a el-Rei Dom João, à Rainha Dona Luísa e ao 
Príncipe Dom Teodósio devem a minha memória e saudades 
(VIEIRA, [1695], 2014, p. 512, grifo nosso).  

 

Exposto na reunião dessas sentenças enviesadas nos entrecortes de 

pedidos de desculpas, nas formas de tratamento “respeitoso” entre parênteses, 

aquele sentimento amoroso transmite esse lado sedutor dos vocábulos vieirianos, 

embora restritos anteriormente pelo confessor da rainha, palavras tidas como secas 

pelo padre, vez que não seriam tão inofensivas quanto aparentariam ser. Incansável, 

Vieira dispara, em mais uma sentença, suas flechas suaves e em audíveis 

proposições, mostrando-se discreto ante um soldado da frota: “perguntei muito em 

particular por Vossa Majestade” (VIEIRA, [1695], 2014, p. 512), além de que 

esperaria o cortejo triunfal da ditosa Majestade e, sobremaneira, enaltecendo a alma 

dessa rainha a quem se curva seu coração, garante-lhe a coroa dos Céus, o que 

suspeita esteja o jesuíta possivelmente contaminado pela fraqueza da carne, posto 

que, como acintosamente relatara, “se eu tivera semelhante confiança, uma grande 
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parte da minha glória seria esperar lá, depois de muitos anos, pela entrada de Vossa 

Majestade, tão triunfante como foi a da despedida dessa corte” (VIEIRA, [1695], 

2014, p. 513). Sob a caneta de Vieira, as possibilidades se multiplicam e não se 

limitam ao plano terreno, alcançando o mundo celestial, por perceber a presença da 

mulher desejada durante as conversas com o Príncipe e, por fim, registrando o 

seguinte segredo: “Enfim, minha Rainha, minha senhora, e minha ama, em um livro 

impresso em França veio aqui, e venero o retrato de Vossa Majestade; mas o que 

eu tenho impresso no coração, quisera eu que Vossa Majestade visse” (VIEIRA, 

[1695], 2014, p. 513, grifo nosso).  

Frente a isso, voga-se considerar que a transgressão faz parte de um 

princípio barroco. O erotismo, na sua forma sorrateira, sedutora, também encontra 

espaço noutra figura muito concorrida: justamente a de Don Juan, aquele que incita 

os prazeres da carne, provocando a volúpia, as paixões, os enganos, a 

dissimulação, a libertinagem embutida no coração humano. Enfim, descortina os 

pecados no degradado renascentista. Transgredir convoca para o descontínuo, o 

inusitado, o prazer disseminado no cenário social, abalando as limitações religiosas 

e burguesas circulares à época, posto que o cortesão vive a libertinagem diante de 

uma racionalidade permeada na corte. 

A personagem de Tirso de Molina carrega consigo a representação do 

individualismo barroco. Nele, triunfam a contravenção amorosa, a burla ante a 

expectação da totalidade, porque se vale da sedução, da conquista, do fingimento 

com o intuito de atrair as mulheres. Pelo encantamento, a atração vislumbra tão 

somente o prazer em si. Don Juan apresenta-se como ser da descontinuidade, da 

finitude, fazendo consternar-se o comportamento social vigente mediante a violação 

de valores totêmicos. Por essa razão, Don Juan “se torna prisioneiro de si mesmo, 

sua alma encarcerada no compósito corpo/vontade (volição), segundo, mais ou 

menos, a prescrição socrática para o complexo prazer/sofrimento” (ARAUJO, 2005, 

p. 91). Vieira, no entanto, usará a oratória sermonária como confissão e prática de 

tematização pessoal, atualizando o labirinto, caminho que estimula o peregrino a 

buscar a verdade, a pesquisar, indagar e conhecer os acontecimentos do passado e 

do futuro, a verdade teocrática, em suma, verdade que, para Vieira, ilumina as 

Sagradas Escrituras. 

O caráter da personagem viandante, aliás, encontra-se presente, 

compassivamente ou não, na literatura brasileira, como, por exemplo, em Macabéa, 
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personagem de Clarice Lispector, e nos romances de Rachel de Queiroz, ou 

contemporâneos de Guimarães Rosa; no Memorial do convento de Saramago, e 

também na poesia dos Andrade, de Bandeira, Drummond, entre outros, ocasiões em 

que o indivíduo errante sobrevive porque não consegue sair do labirinto, do enigma, 

do mistério da vida ao qual parece atrelado. Em conformidade com Sant’anna, na 

Antiguidade, o labirinto “era um símbolo da complexidade do mundo aspirando à 

unidade” (SANT’ANNA, 2000, p. 63), enquanto, na Idade Média, designava um 

caminho cuja defesa se exerce via espaço sagrado. Em suma, o labirinto é a não 

linguagem única que se perdeu em Babel, determinando a variedade linguística, 

donde nasce a plurissignificação ou o entrelaçamento de signos, significantes e 

significados. 

O sentido se produz e reproduz pela linguagem, enquanto a linguagem 

nomeia, quebra o silêncio através do sentido. É possível dizer que Vieira rompe com 

o silêncio através das imagens que produz nos textos, guiadas por uma linha da 

Teologia Política que conduz o pregador à saída do labirinto. Nos sermões, o padre 

nomeia seres, cujo traçado significativo deseja unir o indivíduo a Deus. Em verdade, 

o esforço retórico de Vieira é o de manter Deus dentro desse universo. Some-se a 

isso o fato de ter encontrado na ciência, em suas relações com a Igreja, à qual 

serve, a forma de gerenciamento das vivências humanas, quiçá única porta de 

acesso ao céu. Além disso, o ser barroco convive com o descentramento, que 

Copérnico instituiria ao redefinir a posição dos astros no universo, além de coexistir 

com a descontinuidade, a magia do tédio e a alegria das orações. Em que medida 

pode Antonio Vieira, consequentemente, estar inserido nessa embaraçada 

concepção? 

Nota-se, pela leitura de Foucault, interpretando a pintura As meninas, de 

Velásquez, um ponto divergente do olhar quadrado, preponderante no 

Renascimento. Foucault defende, nesse caso específico, a tese de que “Nenhum 

olhar é estável” (FOUCAULT, 2007, p. 5). A instabilidade no olhar será sinônimo da 

multifocalidade a que o indivíduo está submetido na contemporaneidade. O que era 

sólido desmancha-se, desconstrói-se e se desfaz. O sujeito e o objeto intercambiam-

se nos olhares. Em As meninas, o pintor fixamente olha na direção do interlocutor, 

que foge ao casal refletido no espelho ao centro. A visão do pintor torna-se um ponto 

cego, haja vista o modelo assumindo a posição do sujeito, outrora objeto, no caso, o 

leitor. Nesse entremeio, Foucault indaga se contemplamos ou somos avistados. 



60 
 

Abrem-se as possibilidades de leitura. O olhar do pintor, distante, no vazio, amplia 

as chances de multiplicar nos expectadores e, consequentemente, nos leitores de 

imagens, os discursos, as interpelações e as interpretações. 

Verifica-se um grau maior de incertezas, de sugestões, da ruptura de 

conceitos artísticos, do desenho à forma e ao conteúdo. Nesse diapasão, o barroco 

literário absorve a (des)construção desde o momento em que introduz as distorções, 

aquelas que tendem à caricatura, ou anamorfoses. Ainda assim, impregna-se de 

flutuações, induzindo ao uso da palavra, a saber, via conceptismo e/ou cultismo. 

Anexe-se também o desenho em forma de espiral, o estranhamento verbal que se 

distende na prosa, na poesia da época e, mormente, nas composições do autor 

objeto de nosso estudo. Diante de tamanha expressividade da literatura barroca, 

deduz-se que o sujeito barroco é um ser do palimpsesto, enquanto o barroco 

representa o arquétipo do homem contemporâneo. Pondera-se que o homem 

barroco, fraturado, multiforme, múltiplo, distancia-se do ser contemporâneo no 

quesito da angústia. A vida do homem do Seiscentos competiria com os mundos do 

medo, da morte, do pecado, da ânsia de ser perdoado, da salvação ou da perdição 

que se digladiam internamente. Não será possível atribuir tais conflitos ao homem 

contemporâneo, que se acomoda, se adequa, se banaliza. Além do mais, sugere-se 

que a obra barroca vieiriana é uma obra em movimento, ou uma obra de 

possibilidades. 

O excesso de adjetivos, verbos e outros sintagmas faz com que a ideia em 

Vieira pareça não ter fim, avançando ao infinito. No Sermão da Quinta Dominga da 

Quaresma (1959), por exemplo, o pregador inquire, informa e especula sobre a letra 

M, reiterando que 

 

Os vícios da língua são tantos, que fez Drexélio um Abecedário 
inteiro, e muito copioso deles. E se as letras deste Abecedário se 
repartissem pelos Estados de Portugal; que letra tocaria ao nosso 
Maranhão? Não há dúvida que o M. M. Maranhão, M. murmurar, M. 
motejar, M. maldizer, M. malsinar, M. mexericar, e, sobretudo, M. 
mentir: mentir com as palavras, mentir com as obras, mentir com os 
pensamentos, que de todos e por todos os modos aqui se mente 
(VIEIRA, [1654], 1959, p. 156, 157). 
 

Avultam, pois, os múltiplos sentidos. O exagero é, sem dúvida, pertinente, 

constante e multifacetado em Antonio Vieira. O exagero da linguagem será a técnica 

figurativa da ilusão. Nele se antepõem incidências de volume, quantidade e, por 
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consequência, qualidade, o que, na verdade, nem se cogita, porque o exagero, em 

Vieira, minimiza a emoção e sabedoria humanas, paradoxalmente elevando-se em 

matéria de raciocínio, enobrecendo a linguagem, a estética literária, os atavios da 

expressão linguística. À abundância dos conceitos junta-se a fartura de antíteses e 

oposições. Entre as fontes das contradições, introduz a relação entre a metafísica 

escolástica e a lógica. Insere-se o raciocínio do não palpável, do transcendental nas 

linhas da compreensão humana, nos manuscritos, com o propósito de torna esse 

raciocínio tateável, inteligível. Esse caldeirão de reflexões projeta-se sobre outra 

forma de abordagem e paralela à prosa de Vieira: a assistematicidade. 

A ressemantização do texto vieiriano talvez seja consequência desse 

procedimento assistemático. O que se percebe no escritor é uma constante 

modificação semântico-etimológica, na direção de uma reconstituição sígnica. Ou 

seja, no procedimento de exprimir novos signos, Vieira faz migrar conceitos ou os 

refaz, tornando-os novos, o que torna a palavra dinâmica e metaetimologal. Por 

conseguinte, presenciar a riqueza vocabular nos sermões de Antonio Vieira causa 

maravilhamentos. A capacidade de multiplicar os termos, proporcionando à árvore 

vocabular crescer, a partir de uma nova letra ou nova palavra, determinando uma 

constelação de novos nomes e novos significantes. O padre gera, assim, uma 

cadeia de homônimos42 e sinônimos43, imprimindo movimento à frase, fazendo-a ir e 

vir quando acrescenta verbos, substantivos ou adjetivos em ziguezagues, como num 

espiral sígnico. Essa tática desvenda o casaco tecido e destecido por Penélope, 

personagem da Odisseia. A sinuosidade é costurada e, prolongando-se num 

encadeamento de ideias, torna os verbetes um fim em si mesmo, gerando a 

circularidade e persuasão. Apresentando-se como criação, os verbetes encerram 

sentidos, e estabelecem um conceito próprio, como se naturalmente fossem postos, 

porém ganhando contornos de autossuficiência, emoldurados em aparente cultismo. 

No entanto, em contato com outros, formam uma sequência e fixam um conjunto 

lógico, teológico-político e argumentativo. 

                                                           
42 Segundo Aristóteles em Categorias, homônimos “são coisas que têm apenas um nome em comum 
e a definição correspondente ao nome é diferente” (In: ARISTÓTELES. Órganon. Tradução, textos 
adicionais e notas Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2005, p. 39). 
43 Sinônimos, de acordo ainda com Aristóteles, em Categorias, são “quando não só têm o mesmo 
nome, como este nome significa o mesmo em cada caso, apresentando a mesma definição 
correspondente” (id., ibid.). 
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Com muita clareza, Saraiva (1980) considera natural que Vieira possua um 

discurso “engenhoso”44. De fato, confere-lhe a distinta ação de manipular palavras e 

conceitos. É implicitamente necessário, todavia, dominar a manipulação. Ou seja, as 

palavras situadas onde realmente devessem estar, no lugar para elas indicado. 

Vieira, lexicólogo amador, dominador das palavras, reacende os signos que, 

retoricamente, evidenciam a categoria clássica, ou hermética, manipulando o 

auditório com o fim de convencê-lo e persuadi-lo, e com o firme propósito de praticar 

a intencionalidade sermonística. Vieira transmigra cada termo de sua anatomia 

estrutural à construção neológica. Em verdade, 

 

a ordem natural, tida por definitiva, é apenas um primum mobile da 
nossa existência individual. O advento propõe um “segundo tempo”, 
um re-nascimento que se enraíza no coração da vontade e do 
projeto. É nesse tempo, outro, feito de consciência operosa, que se 
conquista o valor. Termos medieval-barrocos tradicionais como 
honra, fidalguia, nobreza, são ressemantizados por Vieira, que passa 
a integrá-los na esfera do trabalho, liberando-os, portanto, da pura 
sujeição à herança familiar e estamental [sic] (BOSI, 1992, p. 124). 

 

Outrossim, Vieira enaltece a palavra pelo construto conceptista, e, por um 

aparente cultismo, por valorar o vocábulo, faz interagir o leitor, encantando-o 

estilisticamente. E quando se fala em estilo, e se pensa no Barroco, formaliza-se a 

questão do imprevisível, “isto é, um movimento do espírito no sentido de elevar-se e 

contorcer-se à medida que progride, de jeito a ver o mesmo ponto de níveis sempre 

superiores e novos” (COUTINHO, 1994, p. 60). O recurso da linguagem na 

construção dos textos indiscutivelmente representará um reforço na teoria barroca, 

nos poemas, na forma cultista, e na prosa, conceptista, assim como no Sermão da 

Sexagésima (1959) quando “o pregar há-de ser como quem semeia, e não como 

quem ladrilha, ou azuleja” (VIEIRA, [1655], 1959, p. 19). Em Vieira, isso se dá de 

uma maneira que transita do logos para a lógica e desta para o aparente ilogismo, 

através do emprego racional das construções relacionadas ao mistério, ao 

                                                           
44 A princípio, o termo foi utilizado por Gracián, contemporâneo de Vieira, em Agudeza y arte de 
ingenio. De acordo com o Dicionário de termos literários, “o vocábulo surge não raro em conjunto com 
‘arte’, constituindo uma expressão – ‘engenho e arte’ – frequente no século XVI e que remonta à 
literatura latina (‘ingenium’, ‘ars’). Corresponde à junção entre talento e saber, ou seja, a uma 
disposição natural, faculdade criadora que não pode ser substituída nem transmitida pela imitação, e 
a ‘arte de dizer’, a eloquência, o conhecimento adquirido com os mestres ou com a experiência. O 
engenho pressupõe um dom, e a arte resulta do exercício, do aprendizado. Já no século XVII, o 
vocábulo ‘gênio’ entrou também a ser empregado no sentido de talento inato, dom que ultrapassa a 
medida comum” (MOISÉS, 2013, p. 144, 145). 
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transcendental. Sua escrita meticulosa e com manejos estilísticos no linguajar, é 

fragmentária, lacunar, ora com ênfase, ora com reincidência, demonstrando, sem 

dúvida, uma verdadeira artimanha retórica. É bom lembrar, a propósito, que a 

repetição é uma técnica argumentativa constituída para assegurar a importância dos 

relatos. 

No Barroco, então, mesclam-se, unem-se, juntam-se, imbricam-se, 

hibridizam-se, misturam-se pensamentos e palavras caros aos universos secular e 

cristão. O duelo será constante, especialmente porque o catolicismo tradicional toma 

formas arcaicas num mundo considerado moderno, ou desenvolvido cientificamente. 

Segundo Araujo, 

 

o Barroco contraiu substantiva teia de contrastes, que marcaram o 
movimento como suas principais características. É exemplar o 
fusionismo, como principal dentre os modelos barrocos, que tem, 
ainda, como suas regras, a intensidade (hipérboles, exacerbações), 
a acumulação de elementos, o impulso pessoal, o instinto criador, o 
niilismo temático, o patético, o descritivismo, o figurativismo, a 
solidão, a abundância de ornatos, a elaboração formal, a tensão 
psicológica e a metáfora (ARAUJO, 1996, p. 2). 

 

Diante da abrangência estética da literatura barroca, o chiaroscuro 

português tornou-se um dos ícones canônicos. Em três termos, a partir do crítico 

Coutinho (1994), define-se e caracteriza-se Vieira como barroco por exibir “concreto, 

obscuridade e violência de expressão". Ele consegue, mediante os sermões, cartas 

e obras proféticas, ser inserido como escritor de seu tempo, assim como se 

situariam outros portugueses em outros signos temporais: Gil Vicente, Camões, 

Pessoa, Saramago...  

Sobretudo, vale salientar a forma contundente com que as ideias e linhas 

tortuosas do Barroco são escritas, gravadas, talvez por conta da própria noção de 

existência do escritor. Nesse entretecer linguístico, para poetas, não comum aos 

pregadores, o orador barroco Antonio Vieira ingressa nos meandros da história e da 

literatura, e nos faz pensar em como (sub)utiliza os princípios da história para 

registrar literariamente seus conceitos e raciocínios, ou como, através das figuras de 

estilo – metáfora, metonímia, ironia, comparação, entre outras –, desencadearia as 

aporias sociais, políticas e religiosas de um futuro e autopretendido Quinto Império 

ao reino português.  
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1.2 RÉTORICA E VIEIRA: EVIDÊNCIAS DO APARENTE OU APARÊNCIAS DO 

EVIDENTE? 

 

“…sou homem do tempo; com ele vivo, com ele morro,  

com ele adoeço e com ele saro.”  

(Vieira) 

 

 

Julgar retórico o estilo de Antonio Vieira é mais que mera evidência. Em 

contrapartida, pressupor que o escritor barroco não faz uso de uma retórica 

absolutista pode soar como falácia. Depreendem-se, portanto, no texto vieiriano, 

duas abordagens a serem aqui desenvolvidas: a evidência e o debate. Sabemos ser 

a retórica “a faculdade de ver teoricamente o que, em cada caso, pode ser capaz de 

gerar a persuasão” (ARISTÓTELES, [19--], p. 33). Quando se pensa na retórica em 

Vieira, entretanto, pensa-se em sua obra parenética e como ela se enquadra no 

padrão conceitual aristotélico. Para cada situação, aplica-se um modelo de sermão. 

Seguindo esse clichê, sugere-se em cada peça um fim em si mesmo para aplicar 

“em cada caso” o efeito a que se destina a retórica desde Aristóteles e Quintiliano a 

Antonio Vieira: persuadir. 

A persuasão significa uma parcela do que se denomina argumentar. O termo 

“persuadir” conceitua-se como o gerenciamento das relações humanas, de modo 

que afete a comoção alheia. É imperioso observar semelhanças nos conceitos: em 

todos eles o uso de argumentos será notório para cada enunciador. Abre-se a 

discussão sobre a prática elocutória da arte argumentativa. Argumentar representa a 

mistura entre o convencer e o persuadir. É possível a distinção entre tais termos: 

para o convencer, a relação é intelectual; para o persuadir, emocional. Um bom 

argumento, por conseguinte, será capaz de atingir o indivíduo intelectual e 

emocionalmente. Dessa maneira, e para que se manifestem, três elementos estão 

imbricados e podem influenciar uma boa e envolvente argumentação: o ethos, o 

pathos e o logos. Aristóteles enuncia que o pregador deve ser exemplo de caráter 

com o intuito de que as palavras proferidas sejam consoantes à prática de quem as 

enuncia. A ética compreende o comportamento humano, e o discurso verdadeiro 

comungará das boas práticas e do bem do indivíduo. Se assim não ocorre, as 

palavras serão vãs e sem efeito moral.  
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Neste diapasão, distinto de retores antigos como Cícero, com El orador, e 

Quintiliano, com Instituições oratórias, além do Tratado da argumentação (2005)o, 

sob a ótica de Perelman e Tyteca, impõe-se a noção de auditório, fim último, porém 

primordial, da construção do discurso, causa de toda a argumentação. O auditório 

será propulsor da formação discursiva. Perelman e Tyteca assentem que “todo 

discurso se dirige a um auditório” (PERELMAN E TYTECA, 2005, p. 7). Dessa 

maneira, será centro das atenções, enquanto ao outro se reserva o ser ouvinte, o 

interlocutor. Obviamente, o espírito de adesão do auditório à mensagem depende de 

uma tácita aceitação. Não está no orador a exclusiva possibilidade de envolvimento 

do ouvinte, de sorte a que este execute o que lhe é proposto, fugindo à ideia 

quintiliana do “vir christianus dicendi peritus”45. Não se estabelece em Perelman e 

Tyteca o conceito de ethos do pregador, mas se conceitua no pathos a chance de 

emocionar o auditório, desviando-se o olhar do orador para o público. 

É curioso perceber que a prática do ethos se dá na formação literária 

humanista, associada ao caráter do indivíduo. O orador é, por princípio, um homem 

de bem. Nesse sentido, Vieira, cuja influência advém dos substratos aristotélicos, 

quintilianos e horacianos, deixa claro a quem se deve o ethos, senão ao pregador, 

tomando-o, inclusive, como vida e exemplo. Sacralizado o papel do orador em sua 

aspiração humanista, torna o sacerdote, cuja atividade consiste em elevar o 

indivíduo a Deus, sobre ser sacerdote e pregador, alguém munido ainda de cinco 

circunstâncias: a voz, a pessoa, a ciência, a matéria e o estilo, todas, no entanto, 

convergindo para um só elemento: a pessoa. No Sermão da Sexagésima (1959), 

fica claro que ser pessoa, para Vieira, é ser pregador. E ser pregador implica em 

“ações, vida, exemplo, obras que convertem o mundo” (VIEIRA, [1655], 1959, p. 14).  

Pregador por excelência, com pouca doçura e muita sagacidade, Vieira 

atuava diretamente nas emoções do auditório para conduzi-lo à sua intenção. O uso 

de figuras bíblicas manifestava uma técnica para além da verossimilhança, pela via 

analógica, tornando, assim, o texto escrito algo verdadeiro e, sobretudo, capaz de 

mover os indivíduos emocionalmente. Eis o pathos. O sentido da paixão, de acordo 

com a técnica retórica, necessita ser estimulado no decorrer do discurso, para tanto 

relacionando o orador mais diretamente vinculado ao público, ao auditório. Para 

alcançar maior êxito e poder de influência, os discursos implicam na necessidade de 

                                                           
45 O homem cristão é perito no falar. 
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serem longos, pois assim afetam a emoção, o coração da plateia, enquanto que os 

breves e concisos tendem à dissolvência do raciocínio. 

Escrever retoricamente demanda o desenvolvimento de técnicas. Vieira 

sabe bem disso e melhor utiliza os recursos para acumular relatos, mesmo 

contraditórios, ao insistir em expressões repetidas e, por fim, ao descrever detalhes. 

Além das técnicas quintilianas, os retores46 antigos ensinavam o estilo “homérico” 

nos escritos. Esse tipo oratório se apresenta formalmente com argumentos iniciais 

fortes, fracos argumentos e, em seguida, novos argumentos fortes. A subida e 

descida da força argumentativa visa à atenção de prender o ouvinte, o que também 

exige, de certo modo, do orador uma preocupação com a voz e os gestos, os quais 

se juntam ao drama, fazendo a ação do pregador influenciar os sentimentos e as 

emoções de quem o ouve. 

O orador luso-brasileiro delineia, através da pena e da elocução, os gestos e 

a voz discursiva, bem como o terceiro elemento, o logos, em um raciocínio sinuoso, 

pendular, conceptista. O logos vieiriano recorre a um particular jogo dialético. Como 

efeito discursivo, o padre, pelo encantamento, faz uso do latim e estiliza melhor as 

ideias, revelando conhecimento, opulência vocabular e domínio do conteúdo das 

Escrituras. Os atos sacerdotais são descritos na Bíblia a partir da saída do povo 

hebreu do Egito em direção à Canaã. Enquanto preexistisse uma pré-formação 

nacional, seria necessária uma representação da legislação divina entre os hebreus. 

Arão e Moisés assumiriam a designação de sacerdotes. A eles indicada, a função de 

representar o povo perante a divindade, monitorando-o para cumprir as ordens do 

céu, acrescentava à tarefa o maior símbolo do sacerdócio, o Ecce Homo, no qual se 

fundamenta toda a concepção do ethos cristão. 

O Ecce Homo é o arquétipo moral dos valores humanos. Como exemplo, no 

Sermão da Sexagésima, considerado método metacrítico de pregar, Vieira faz de 

João Batista47 um dos seus modelos. Sob a figura bíblica, o recurso retórico da 

emulação se faz presente porque, através do processo de imitação, Vieira inova, 

excede às proposições lógicas e, quiçá, à própria retórica. Torna-se mais maleável à 

presença das Escrituras, buscando copiar João Batista naquilo que melhor lhe 

pudesse servir de exemplo e, pelas obras, ratificar o lugar de autoridade em que se 

                                                           
46 Oradores. 
47 João Batista, profeta que vivia no deserto, como anunciador do Messias, que haveria de chegar às 
terras de Jerusalém para salvar o povo judeu, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Teve a 
cabeça decepada por ordem de Herodes Antipas a pedido de sua enteada Salomé. 
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encontra, porque “se os ouvintes ouvem uma coisa e veem outra, como hão de 

converter?” (VIEIRA, [1655], 1959, p. 17). Assim se escreve no Sermão da 

Sexagésima (1959), bem como exemplo humano, o engenho e a arte caminham 

juntos no discurso retórico segundo a prática defendida por Vieira. 

A arte do bem falar imbrica-se, portanto, no caráter do homem de bem, de 

fé, ethos. Tanto Cícero quanto Quintiliano inspiraram preocupações morais. O bom 

orador será aquele “homem tão digno que se possa na verdade chamar sábio, e não 

só perfeito nos seus costumes [...], mas também deve possuir a ciência e o dom de 

ter para tudo a palavra adequada” (QUINTILIANO, 2011, p. 28). Entre ser sábio e 

aplicado aos costumes, ciência, palavra adequada e retórica, Vieira coordena o 

saber e a boa ordenação das palavras, a ponto de se mostrar apto aos ensinos dos 

antigos retores e escolásticos. 

É sabido que a Imitatio é um atributo cristão. Na terceira epístola do 

evangelista João descreve-se não só o que se deve evitar como mal, mas imitar 

aquilo que é bom, pois a prática do bem tem precedência em Deus. Cícero 

assegurava que  

 

la misma manera que en las formas y en las figuras hay algo perfecto 
y extraordinario, a cuya imagen, ideal, remite, mediante la imitación, 
todo aquello que no entra en el dominio de la vista, así también 
contemplamos en nuestro espíritu el ideal y buscamos con nuestros 
oídos la imagen de la perfecta elocuencia (CÍCERON, 2013, p. 38, 
39). 
 

Não é possível dissociar, conforme o orador, a imagem ideal do tribuno da 

do filósofo. A filosofia, para o estoico Sêneca e seu epígono Vieira, viabiliza tratar de 

temas e assuntos com envergaduras mais amplas e variáveis, a ponto de atingir não 

uma parte, mas o todo. Além disso, a filosofia propiciaria a visão mais criteriosa da 

realidade, ao distinguir o verdadeiro do falso e o contraditório do ambíguo. Diante 

dessa medida, a ética assenta-se homogeneamente na credibilidade, admiração e 

superioridade do orador. Em seu Cours sur la réthorique, Nietzsche conceitua: «Le 

veritable orateur parle de l’interieur de l’ethos de la personne ou de la cause qu’il 

défend: il trouve les meilleures apologies et les meilleurs arguments (comme 
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d’ordinaire seul l’égoïsme les trouve), les mots et les manières les plus 

convaincants »48 (NIETZSCHE, 1971, p. 117). 

A formação grega exerceu importante influência no comportamento do 

orador. É-lhe necessário utilizar-se da dialética, unida ao caráter, no intuito de 

interferir na vida social. Os bons costumes, o domínio das ciências, das letras e das 

ideias favoreceram a força e a autoridade do orador, desde que homem digno. 

Infere-se que o processo de iniciação à oratória antiga demanda não só as 

intercessões da memória49, com a leitura de textos antigos, mas também as 

representações teatrais, impostando voz, tons e mãos, além de seguir à risca 

valores e princípios morais. 

O envaidecimento do tribuno, porém, desemboca na adulteração do estilo 

parenético. Registra-se que a completude de um predicador depende do domínio de 

três modos de escrever: o simples, o médio (moderado) e o sublime. Concorda-se 

com a afirmação de alguns autores que expunham a insatisfação de Antonio Vieira 

ao estilo hermético, escuro, “boçal” – ou seja: cultista –, uma vez que Vieira defende 

um estilo “ordenado, distinto e claro”, acessível, ao menos no sentido de inteligível. 

Teóricos atribuem isso, na verdade, ao próprio conceptismo. Outros não descartam 

o uso do cultismo imiscuído no raciocínio do padre. Assim entendido, Vieira 

sentencia que “o estilo pode ser muito claro e muito alto; tão claro que o entendam 

os que não sabem e tão alto que tenham muito que entender nele os que sabem” 

(VIEIRA, [1655], 1959, p. 20). 

Por outro lado, é viável imaginar um pregador sem estilo? Ou um orador sem 

figuras de retórica? Ou até mesmo sem retórica? Na parte V do Sermão da 

Sexagésima, em que trata do estilo de pregar, Vieira afirma que a semeadura é uma 

“arte sem arte”. E o que deverá ser o estilo senão uma arte, a arte de escrever? E 

qual a noção de retórica, arte do discurso, se há nela recursos que produzem um 

estilo? Não será a retórica que condiciona o discurso literário, em especial, o de 

Vieira? Se for possível classificar Vieira em um estilo, assinale-se o da simulação. É 

bem verdade que nele houve influxos das obras de Platão, Aristóteles, Quintiliano, 

                                                           
48 “O orador verdadeiro fala do interior do ethos da pessoa ou da causa que defende: ele encontra as 
melhores apologias e os melhores argumentos (como ordinariamente só o egoísmo os encontra), as 
palavras e as maneiras mais convincentes.” 
49 “A memória sacia a sede do homem, dá-lhe a vida, liberta-o da sede ardente da morte. Com a 
ajuda da memória, ‘serás um deus ao invés de um mortal’. Memória, vida, deus são as conquistas 
dos mistérios, contra o esquecimento, a morte, o homem, que pertencem a esse mundo.” (COLLI, 
1992, p. 29) 
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Cícero, Sêneca, Agostinho, entre outros, mas na escrita vieiriana a retórica 

concentra lógica, raciocínio, inteligibilidade de um silogismo aparente, além da 

paixão recorrente. 

A filosofia ensina, pelo menos, dois tipos de silogismos: um categórico e 

outro aparente. O categórico, de forma típica, baseia-se na dedução, cuja conclusão 

é a verdade derivada das premissas. Neste tipo de proposição veem-se valores 

filosóficos universais; isto é, cumpre dar possibilidade de existência à proposição. 

Em verdade, converte-a numa tese irrefutável e universal. Denomina-se proposição 

às “combinações”, quer dizer, do sujeito e do objeto. Quando não comungados, os 

vocábulos aderem a outros significados como substância, inserida no tempo e no 

espaço, cria existência, movimentando-se nos mais variados meios de sua 

produção. 

Doutra sorte se revela o silogismo aparente, também denominado 

“entimema”, porque é um silogismo em que a aparência propositiva acontece em 

múltiplos modos, especialmente: a) no exagero; b) na verossimilhança; c) no 

silêncio. Para estes três modelos, concentra-se o vocábulo “ilusão”, que se dá pela 

ilusão em si (ficção), pelo mistério e pela representação. Iludir é uma atividade 

estilística da oratória vieiriana. Apresentar a glória sem antes tê-la alcançado, como 

escreve no sermão em que enobrece as armas de Portugal contra as dos inimigos; 

ou oferecer um lugar no habitat celestial ao comungar com a Igreja, e, a partir desta, o 

Sacramento da Eucaristia, a fim de se unir ao Corpo de Cristo. Ademais, oferecer 

possibilidades de leitura do futuro, através das intervenções ante o Tribunal do 

Santo Ofício, e dos livros Esperanças de Portugal (2007), A chave dos profetas 

(2013) e a História do futuro (2015), fazendo Portugal valer-se dos louros mediante 

adequações verbais que fomentam o espírito a partir da lei de um discurso aparente 

e sagaz. 

O disfarce que se observa no Barroco e, por sua vez, nos escritos vieirianos, 

compõe um jogo. Em harmonia com a interpretação de Ávila, Vieira faz nascerem 

frases-paradigmas, que se multiplicam em outras frases, palavras e novos modelos, 

de modo que “o pensamento do escritor-orador irá articular-se como os elos de uma 

corrente, em círculos que se abrem, se fecham e se interligam” (ÁVILA, 1971, p. 66). 

Trata-se de uma construção epifrásica, isto é, incompleta, reticente. Desse 

mecanismo discursivo, infere-se a elipse, pressuposto que, na retórica, será aquele 

dado que não se pronuncia, algo que se esconde, ou deve permanecer secreto. Da 
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elipse nasce o silogismo – pois, afinal, “O pensamento elíptico é curvo, cheio de 

dobras e sinuoso” (SANT’ANNA, 2000, p. 100), uma verdadeira trapaça com a 

língua. 

Barthes (1978), em Aula, recorda que a linguagem mantém um pêndulo de 

forças entre a servidão e o poder. Vieira administraria muito bem tais instrumentos, 

de tal maneira que conseguiria transitar entre índios e a realeza portuguesa, entre o 

real e o imaginário, entre a ciência e a magia, transportando-se do quadrado à elipse 

ao situar o passado no presente, em direção ao futuro. Juntando o norte ao sul, o 

leste ao oeste, o profetismo se orienta a partir de acontecimentos palpáveis, ou 

verificáveis. A ciência é uma forma de crítica e nela se rompe, ou melhor, se 

preenche a lacuna e se dissolve o processo retórico. Para Vieira, a ciência 

representará a confirmação dos próprios atos alucinatórios, utópicos, divagantes. 

Ser-lhe-ão, portanto, naturais a ciência e a história, conforme enuncia na História do 

futuro, livro abordado mais adiante nesta tese. 

Pelos escritos de Vieira, revelam-se bifurcados os caminhos históricos 

seguidos por um Portugal contraditório, pois, embora subjugado por Castela, é tido 

como metrópole guerreira, sebastianista. Ou seja, com tantos atributos, sem 

conseguir enxergá-los nem pô-los em prática para, dessa maneira, construir o plano 

apoteótico, mais tarde anunciado pelo padre Vieira, em seus escritos, tome-se como 

exemplo o que diz Vieira no Sermão da Visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel 

(1959): 

 

Perde-se o Brasil, Senhor (digamo-lo em uma palavra), porque 
alguns ministros de Sua Majestade não vêm cá buscar o nosso bem, 
vêm cá buscar os nossos bens. Assim como dissemos que se perdeu 
o mundo, porque Adão fez só a metade do que Deus lhe mandou, 
em sentido averso, guardar sim, trabalhar não; assim podemos dizer 
que se perde também o Brasil, porque alguns de seus ministros não 
fazem mais que a metade do que el-rei lhes manda. El-rei manda-os 
tomar Pernambuco, e eles contentam-se com o tomar. Se um só 
homem que tomou perdeu o mundo, tantos homens a tomar, como 
não hão de perder um estado? Este tomar o alheio, ou seja o do rei, 
ou o dos povos, é a origem da doença: e as várias artes e modos, e 
instrumentos de tomar, são os sintomas, que, sendo de sua natureza 
mui perigosa, a fazem por momentos mais mortal (VIEIRA, 1959, p. 
342 - 343). 

 

Torna-se a narratio, bem como as linhas da poética discursiva, um 

documento psicossocial. Em verdade, os textos vieirianos são um registro histórico 
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e, por isso, constituem uma relação com a memória étnica de uma determinada 

época e de uma dada comunidade, representando assim uma função social ao 

transmitir informações críticas de um momento distante, porém presente naquela 

cultura. As cidades possuem figuras que ensejam e engendram a memória cultural, 

além das instituições-arquivos, tais como arquiteturas, museus, telas, fotografias 

(hoje a memória eletrônica), entre outros. O homem pode situar-se historicamente 

com o passado de uma localidade e deslocar-se no espaço apenas contemplando 

ou se deparando com a escrita social. Isso revela o quanto o caráter educativo do 

poeta, presente em Horácio, serve, ao longo do tempo, para o docere, o delectare, o 

movere.  

É muito provável que Vieira tenha recorrido aos recursos horacianos e 

condensando-os na liga da história à profecia. Sacrae Scripturae é a evidência do 

pensamento cristão histórico acerca da Salvação dos homens. Em Vieira não se 

trata puramente de criação literária, mas de um tratado histórico-retórico-dialético. 

Além dos exemplos histórico e documental, a performance literária faz-se presente. 

Por essa forma, a literatura se fundamenta, dentre outros fatores, pelo estilo da 

linguagem em que se apresenta, no caso, narrativa, munida de personagens 

históricos, tensões, imagens e um imaginário febril. Em muitos registros narrativos, 

Vieira alinha uma infinidade de informações de determinada cultura ou sociedade, o 

que comprova e ratifica o entrecruzamento entre história e literatura, via tratado 

profético e teológico-político, o casamento entre testemunho literário e pesquisa 

histórica, bastante fortalecido o poder que a literatura tem de não simplesmente 

refletir uma sociedade, mas revelar-lhe os conflitos, mesmo os dissimulados, 

enveredando por um testemunho psicossocial. 

Imersa na linguagem, a função cosmogônica, característica da narrativa 

vieiriana, aproxima o conhecimento de uma civilização diante da origem do universo 

e como esta se situa no tempo e no espaço, mantendo na narrativa uma estreita 

relação com o encantamento. Pensar em mito é imaginar, relatar a pedra primordial, 

ou melhor, as origens de um povo. As narrativas fantasiosas em Vieira fortalecem o 

princípio de uma determinada cultura a partir, pelo menos, de duas ideias de 

tradição: oral e escrita. Diversas civilizações se utilizam da oralidade para transmitir 

conceitos, ideias e história dos antepassados. Por isso as lendas oscilam entre 

desabrochar/ desaparecer, morte/ressurreição, visto que corrompem, imobilizam a 

realidade histórica, já que os mitos instauram um tempo originário e fabuloso, 



72 
 

relatando acontecimentos de seres sobrenaturais ou com um potencial superior ao 

experimentado pelo homem, sobretudo na maneira que traçam uma história 

sagrada. O mito se alimenta com a fusão de histórias imaginárias e verdadeiras, a 

ponto de tornar-se sagrado, exemplar e significativo. O cristianismo revela, no 

entanto, suas quimeras nas Escrituras. 

Vieira não é um mítico tout court, embora se utilize do procedimento mítico 

para chancelar suas afirmações. Agudamente místico embora paradoxal, estilista 

literário, podendo ainda ser denominado como historiador que canta e desenha o 

futuro, e homem-profeta do passado, é um pregador do tempo cuja delimitação, 

conforme Hansen, resume-se em incluir a 

 

história como figura providencialmente orientada. Finito porque 
criado, o tempo não é perfeito, por isso mesmo exige a participação 
da vontade dos homens que, no presente, colaboram coletivamente 
no seu aperfeiçoamento rumo ao dia do Juízo. A idéia de que os 
homens constroem sua história com a substância do tempo 
participado pela substância metafísica de Deus faz Vieira postular 
que há um modelo adequado para tal construção. Já se evidenciou 
no passado e continuamente retorna no presente, que o espelha, não 
como simples repetição, pois o tempo não é cíclico como no mito, 
mas como a presença de uma identidade absolutamente perfeita, 
Deus, que faz coisas, homens e eventos serem figuras da sua 
Vontade (HANSEN, 2007, p.191). 

 

A aletheia (não-esquecimento) demonstra, nesse contexto histórico, uma 

função dialetizante: ocultar e desvelar. O recurso historiográfico fundamenta-se na 

reconstituição e desconstrução de fatos e acontecimentos, numa espécie de 

palimpsesto temporal, escrevendo, apagando e novamente se reinscrevendo, tendo 

em vista que a “história é a ciência do tempo” (LE GOFF, 2003, p. 52). E é 

contemporânea, ou seja, podem estar muito distantes os acontecimentos, mas a 

história estará ligada às necessidades humanas presentes. E como Deus é a 

identidade para toda inspiração vieiriana, as Escrituras, a fonte para a parenética e 

todos os escritos, não há como distanciar o plano material do espiritual, que 

caminham, emparelhados, intercomplementares, um mantendo relação com o outro, 

reiterando o jogo retórico e barroco que há na obra de Antonio Vieira.  É assim que 

se dá a revelação bíblica, de modo progressivo e histórico, que Vieira articula e 

desenovela em narrativas como Esperanças de Portugal (2007), História do futuro 

(2015), A chave dos profetas (2013) e em muitos de seus sermões e cartas. 
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A concepção, portanto, de que “não há liberdade de Deus sem política de 

justiça e compaixão e nem tampouco existe uma política de justiça e compaixão sem 

uma religião da liberdade de Deus” (BRUEGGEMAN, 1983, p. 20), quase tudo faz 

sentido na obra de Vieira. O referido construto faz parte da obra, como se viu, e 

torna objetivo do profetismo sua inserção no coração português, especialmente pelo 

viés da retórica das coisas. A repetição e a insistência revelam-se duas façanhas do 

padre Vieira para compelir Portugal na direção da justiça, da sabedoria e da virtude 

nos atos que promove. Com isso, busca transformar a Lusitânia em parâmetro para 

as demais nações, pois Portugal – reiteradamente em seus escritos – haverá de ser 

o Quinto Império e exemplum para o mundo. 

Ademais, a ilusão também, se extrai pela via do mistério. A magia fascina 

porque presume omissão e espaço do desconhecido, do inexplicável. Rompe-se 

com a racionalidade, ao passo que os segredos do universo despertam a 

curiosidade humana. Preencher vazios será sinônimo de assentimento com a 

própria existência. De Aristóteles, cujo conceito do universo tomava a terra como 

centro, a Galileu Galilei que contestou tal teoria, contrapondo-a ao heliocentrismo, é 

sabido que muitos experimentos – a alquimia, por exemplo –, além da evolução 

cientifica, acompanharam o crescimento da raça humana. O domínio do mistério e 

do segredo refletia o saber e o poder. A Igreja sabia disso e concentraria suas 

informações reativas via índex, fogueira e caça aos hereges, mediante o 

absolutismo do Santo Ofício. Dessa maneira, uma aura de sabedoria circundava a 

imagem do sacerdote ou artista da palavra. 

O conceito de mistério é marca do pensamento católico e acontece via 

mediação. Esta, por sua vez, ocorre impondo a voz de Deus ao povo, instituindo um 

órgão mediador; e, por fim, desvelando o futuro. Desvendar a criptografia do tempo, 

da história, mas, sobretudo, da literatura religiosa, além de não ser uma tarefa fácil, 

era uma missão repassada aos escolhidos, de um modo especial pela Providência. 

Entre os mecanismos de investigação dos mistérios, destacar-se-ia a cabala, cujo 

conhecimento analógico iria configurar-se em três técnicas: a) o acróstico; b) a 

guematria; c) o anagrama.  

Vieira os utilizou abundantemente. Ele deu destaque aos nomes dos reis de 

Portugal em meio aos outros termos de seus textos, usando a numerologia para 

denegar seus contemporâneos, enquanto ante o Santo Ofício ratificaria a 
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argumentação do Quinto Império, além de estabelecer os anagramas como outra 

possibilidade proposicional. É a conclusão de Alcir Pécora: 

 

Sob esse aspecto, quando Auerbach considera que a exegese, para 
o cristão medieval, torna-se um método geral de apreensão da 
realidade, isto vale perfeitamente para os pregadores 
contrarreformistas; com uma especificação, contudo: não se trata 
apenas de que a hermenêutica deva recuperar nos fatos a Verdade 
anunciada nas Escrituras, mas também de que, ao lidar com o 
registro dos fatos contemporâneos, na sua progressão histórica, ela 
possua instrumentos ainda mais eficazes do que antes para 
reconhecê-la. As Escrituras não apenas se projetam sobre a 
totalidade da história, como esta, em cada um de seus passos e 
ocorrências, tem um papel a cumprir na elucidação das primeiras. 
Nessa perspectiva, pode-se compreender que o tempo seja o melhor 
intérprete das Escrituras, como o enunciou certa vez o Padre Antonio 
Vieira (1608-1697), em sua História do Futuro (PÉCORA, 2000, p. 
12). 

 
Da citação acima, ressaltam-se as Escrituras, e, derivada destas, a Verdade; 

e, por último, a hermenêutica. Sabemos que em um sermão é licita a aplicação das 

Escrituras bíblicas. Mas, ao ponderarmos sobre a obra especulativa, que utilidade 

encontraremos na Bíblia, tomada como uma das organizadoras do discurso e do 

empenho quinto-imperialista de Antonio Vieira? 

Primeiramente, trata-se de um registro de ordem factual. Em combinação 

com a Verdade, os fatos se sobressaem. Tais situações justificam o pensamento 

vieiriano, alcançando, assim, a literatura escolástica, onde os textos bíblicos são a 

base para toda fundamentação teórica, abstrata ou especulativa, gerando potência à 

letra. Ou seja, as palavras tornam-se espirituais, misteriosas e propositivas ao 

preenchimento dos sentidos a que se refere o padre: uma história prodigiosa para o 

futuro dos portugueses pós morte de João IV. E o sentido das Escrituras, assim 

aplicado, consequentemente, vincula-se aos interesses imediatos do profetismo 

vieiriano ante os acontecimentos adversos. Conforme Pécora,  

 

A exegese não trata apenas de, por assim dizer, espiritualizar os atos 
narrados nas Escrituras, mas de guardar o seu sentido literal de ato – 
não para recusar obviamente a dimensão figural das Escrituras, mas 
para evitar a resolução dos seus sentidos pertinentes numa 
dimensão a-histórica. Não é apenas do sentido espiritual dos relatos 
bíblicos que caberia esperar a eficácia atual na conversão dos 
homens, mas de sua conciliação com as ocasiões em que se efetiva 
a história (PÉCORA, 2000, p. 14). 
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A retórica em Vieira elabora-se junto ao seu ministério de Teologia Política. 

O lugar retórico, que se associa ao lugar do mistério, faz valer a transcendência no 

cotidiano do povo, tornando-se a Encarnação do Cristo como maior representação 

simbólica. A história funciona como elemento de onipresença dos feitos divinos. E a 

ação a ser desenvolvida, haverá de ser pelas mãos de Portugal. Por fim, outra forma 

de a ilusão se manifestar é através da representação. Entre os fatos históricos e a 

perspectiva espiritual, Vieira permite-se a dualidade temporal agostiniana, manifesta 

e considerada em A cidade de Deus. Com isso, portanto, pressupõe-se um Vieira 

platônico. Acrescente-se a isso a suposição de que o mundo do pregador pendula 

entre o parecer e o ser. Nesse entremeio, entre o mundo sensível e o mundo 

espiritual, ou inteligível, estabelece-se o mundo imaginário. 

Em Sofista, Platão (2007) ofertou-nos algumas pistas para se entender a 

noção de aparência discursiva atribuída aos sofistas. Para o filósofo, os sofistas 

eram caçadores de pessoas ricas, comerciantes do saber, pequenos mercantes, 

artistas da disputa argumentativa, ou meros refutadores. Conforme demonstra o 

pensador grego, a arte é uma representação do real e como tal se nutre de infindas 

cópias., derivadas de imitações, o que Platão denomina “arte do simulacro”. O 

simulacro será a produção de imagens oriundas de outras imagens, espécie de um 

palimpsesto imagético, de forma a não haver uma superposição de camadas do real 

sobre o irreal, e a ponto de não se saber quais a origem, o cerne, o sentido puro ou 

zero da proposição. 

Não é novidade que Platão estabeleceu, no Fédon, o mundo das ideias e o 

mundo sensível, o primeiro dizendo respeito ao inteligível, racional, real, verdadeiro, 

porque é a filosofia o centro da verdade platônica. Há no plano ideal uma realidade 

que só pode ser usufruída pela alma50, a alma racional, que deve se libertar do 

corpo e, por isso, do mundo das sensações. Assim, serão “as nossas sensações 

que devem dar-nos tanto o pensamento de que todas as coisas iguais aspiram à 

realidade própria do Igual, com o de que elas são deficientes relativamente a este” 

(PLATÃO, 1972, p. 84). Deduz-se que as coisas sensíveis despertam ideia de 

igualdade; em seguida, que a sensibilidade nunca é perfeitamente igual; por fim, a 

igualdade em si não está nas coisas. O corpo expõe a aparência do mundo, às 

                                                           
50 “[...] a alma é maximamente semelhante ao divino, ao imortal, ao inteligível, ao uniforme, ao 
indissolúvel e ao que é sempre imutável, ao passo que o corpo é maximamente semelhante ao 
humano, ao mortal, ao multiforme, ao ininteligível, ao dissolúvel e ao sempre mutável” (PLATÃO, 
2015, p. 219). 
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experimentações do dia a dia, das percepções pelos sentidos, logo frágeis, da pouca 

ciência e, em consequência, imperfeitos pela falta de precisão que as sensações 

provocam. Não há, portanto, a possibilidade de atingir as coisas em si, mas de 

copiá-las, imitá-las. 

Se para Platão imitar era algo danoso à sociedade, Aristóteles trata a 

mímesis como realidade aparente. Ou seja, tudo está reunido em um só plano e se 

define pela verossimilhança. Aristóteles faz menção ao verossímil, inicialmente 

considerando-o como uma relação de verdade a que se submete o discurso literário 

posto à prova. O estagirita lida com a relação entre o discurso e os leitores, não 

entre o discurso e a realidade. Um texto verossímil significa estar em conformidade 

com o real, não que deva ser igual à realidade, mas parecido, com semelhança de 

verdade.  

Diante da verdade a que se propõe a história em sua vinculação com a 

literatura religiosa, além de nos fazer entender que Vieira se considera historiador e 

que a história narra fatos particulares, como se tornará possível atribuí-lo na 

perspectiva de criador de uma universalidade, de um discurso literário? É bom 

lembrar que, para Aristóteles, existe uma conexão entre a poesia e as verdades 

universais, que ocorrem por verossimilhança. Todavia, Vieira atribui-se historiador, e 

historiador do futuro. Ou seja, Vieira potencializa o olhar, relacionando-o a fatos que 

podem vir a acontecer. Torna aura a própria fala e encaminha o texto para uma 

meta-história, um registro literário. Retórica e poética serão, assim, companheiras, 

sobretudo na arte de parecer, ou melhor, na aparência do evidenciar, senão na 

evidência do parecer. 

Assim caminha o discurso vieiriano: ora parece, ora é. Em outros termos, 

cria um sintoma de representatividade, de imitação, de cópia, de simulacro. Vieira 

oferece-nos uma ilusão do que poderia ser verdadeiro, do que deveria ser real. 

Poder-se-ia dizer que ele intervém na verossimilhança pelo uso particular das 

Escrituras. A salvaguarda do padre, revelando ser Bandarra verdadeiro profeta, está 

em sua concepção de profecia de tudo tornar existente, o que não deixa de ser uma 

concepção bíblica. 

Desconfia-se, no entanto, do sofisma com que Vieira se coloca nos textos. 

De imediato, na carta ao Bispo do Japão, D. André Fernandes, em Esperanças de 

Portugal, Vieira destaca o “silogismo fundamental”: “O Bandarra é verdadeiro 

profeta; o Bandarra profetizou que El-rei D. João o quarto há de obrar muitas coisas 
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que ainda não obrou, nem pode obrar senão ressuscitando; logo, El-rei D. João o 

quarto há de ressuscitar” (VIEIRA, [1659], 2007, p. 7, 8). Com tamanha façanha, o 

escritor tenta manobrar o raciocínio do leitor à crença na infalibilidade propositiva, 

gerando uma aparência de cultura absoluta, contudo, longe da realidade. 

Vieira se apresenta como mago ou ilusionista das letras do século XVII. E 

esta magia se manifesta na construção retórica de seus textos mediante engenho e 

agudeza. Engenho é dom, inteligência ou talento de alguém. Ao julgar Vieira 

engenhoso, pensamos em sua inventividade, na responsabilidade autoral e na 

potência discursiva. Inobstante, quando interpretamos que a invenção é um 

elemento da retórica e, desse jeito, não representa mais do que uma parte dela, logo 

concluímos que compõe um método, uma estratégia para o convencimento e a 

persuasão, sem necessariamente haver engenhosidade. O que predominará, 

portanto, será um exercício de escrita e enunciação conversacional. 

É corriqueiro saber da existência de manuais de retórica. Dentre estes, a 

Arte retórica de Aristóteles e as Instituições oratórias de Quintiliano. Entre tantos, 

cuja informação foi recolhida pelos padres da Companhia, deles Vieira se valeu 

muito bem. Aristóteles, por exemplo, ao instruir Alexandre, enumera importantes 

pontos para uma boa composição retórica. O filósofo alerta para três gêneros de 

discurso: o deliberativo, o epidíctico e o forense. Neles encontramos a persuasão, a 

dissuasão, o louvor, a vituperação, a acusação, a defesa e a investigação. O que há 

por fazer é descrito, portanto, por Aristóteles seguindo cada um dos elementos e 

assim fixando um paradigma retórico. 

Seguindo o modelo aristotélico, o estilo deve ser apresentado com elegância 

e de maneira agradável, incluindo a introdução de entimemas, pela metade, para 

que o auditório complete por si só o entendimento da outra metade, a inclusão de 

máximas. E caso deseje expandir o discurso, o orador necessita decompor o 

assunto e ampliar o número de palavras para cada tópico discutido, tudo 

constituindo o bom prosear. As máximas, por exemplo, muito difundidas entre 

Pascal, Montaigne e Gracián, entre outros, asseguraram pensamentos e 

proposições da ordem humana e religiosa. Estabelece o filósofo uma linha discursiva 

dissonante da de Vieira. O caminho em uso pelo primeiro é filosófico, no sentido de 

tentar cerrar toda brecha semântica. Em contestação contra os infiéis, ou ateus, ele 

os chama de injustos e infelizes por duvidarem da existência divina e não 

produzirem investigação. Soma-se ainda que Deus só pode ser descortinado 
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mediante a sinceridade de coração. Pascal condena, então, o prazer, sinônimo da 

vaidade, o mal que é infinito, e “a morte que nos ameaça a cada instante e deve 

colocar-nos infalivelmente, dentro de poucos anos, na terrível necessidade de 

sermos eternos, ou aniquilados, ou infelizes” (PASCAL, 1995, p. 11). Outrossim, é 

impressão pascaliana que a fé promove o conhecimento de Deus e, através dela, a 

redenção em Cristo e da corrupção da natureza. Pela filosofia, portanto, obtém-se a 

prova. 

Vieira, claro, não descarta o saber das Escrituras, que são o ponto alto de 

seu discurso parenético, pois intensificam silêncios, carências, ausências, lacunas, e 

possibilitam aflorar a multissignificação interpretativa. Mas Vieira tem nas Escrituras 

um instrumento retórico, ferramenta que provoca, distende, amplia os sentidos, e as 

vertentes de seu uso, dificultando, com isso, o próprio processo retórico. Assim, é no 

lugar da invenção que se situa a narrativa bíblica utilizada por Vieira. Em Gênesis, 

capítulo 22, onde Deus convoca Abraão a oferecer-lhe em holocausto o único filho, 

Isaque, nota-se plena obediência à voz divina por parte do patriarca. O gesto de 

Abraão e o desenrolar de toda a narrativa projeta tempo e lugares indefinidos, 

consciência e sentimentos sem expressividade, tudo sugerido, inacabado, vago, 

aberto ao silêncio e aos discursos fracionados. Vieira toma as Escrituras como parte 

preponderante à arte discursiva dos textos. Não servem apenas para confirmar esta 

ou aquela teoria, mas para possibilitar olhares literários. Logo, dar margem à 

interpretação é dar potência ao leitor, é tratar o texto como se fosse aberto a 

qualquer intromissão ao projeto de significação. 

Para assegurar, no entanto, uma unidade sígnica no texto vieiriano de 

profecias é que o orador engendra uma hermenêutica particular. Ao invés de 

diversificá-la, utiliza-a com a literalidade que rompe compromissos com o progresso 

retórico. Eis o debate retórico em Vieira. As figuras ou recursos, tais como analogia, 

metáfora, metonímia, elipses, entre outras, são desconstruídos pelo sentido literal. E 

aí se torna possível afirmar que a hermenêutica em Vieira causa uma ruptura na 

constituição retórica, ao fazer uso do sentido literal, e, com efeito, no discurso 

literário em seus textos especulativos. 
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2.0 O PERCURSO HERMENÊUTICO EM ANTONIO VIEIRA 

 

 

Em carta direcionada ao padre André Fernandes, datada de 21 de maio de 

1653, Vieira relata, ao falar de escrúpulos durante sua jornada no Maranhão, um 

“caixão de livros proibidos, que está na livraria de Sua Alteza, os quais foram 

trazidos do Norte com os intentos da apologia que a Vossa Reverência disse, e 

posto que já não tem lugar, fora melhor que aqueles livros o tiveram no fogo que em 

casa tão sagrada” (VIEIRA, [1653], 2014, p. 89), denunciando ou prenunciando, 

talvez, o que estaria a escrever ao longo dos anos e, possivelmente, o elevaria, 

conforme o clérigo Pedro Vidal51, a “judeu de nação e nascimento que fora batizado 

em pé” (VIEIRA, [1659], 2014, p. 259), acusação posteriormente muito bem aceita 

pelo Tribunal de Santo Ofício. 

Ao acompanhar outra carta, em ano seguinte, oriunda também do 

Maranhão, para padre André Fernandes, Vieira não se sente no dever de reparar um 

reino sem que primeiro faça Deus a reforma nele. Por outro lado, de maneira 

confortável, emite pinceladamente as seguintes palavras  

 

El-Rei há de prevalecer contra ele, e Deus o há de guardar de tudo e 
contra todos, porque o há mister. Acabem, acabem de conhecer e de 
se desenganar que ele é o esperado das gentes, e há de ser a coroa 
de muitas. Bem lhe disse eu a Vossa Reverência sempre que não 
era o profetizado quem o cuidava, e que nem palavra falava ele 
aquele profeta. Se lá chegaram as últimas cartas que eu lhe 
escrevia, bem veria Vossa Reverência nelas os meus temores, que 
tão certos nos saíram, pois muito mais firmes são as minhas 
seguranças em tudo o que toca a el-Rei (VIEIRA, [1654], 2014, p. 
170). 

 

Reputar-se-ia, a partir desse trecho, a abertura de um caminho interpretativo 

anterior à morte de D. João IV, rascunhado por Vieira acerca das abordagens de 

Bandarra, não explicitamente alegadas, entretanto, escritas de forma oculta, 

simplesmente pelo fato de que esse empreendimento faria parte de suas leituras e 

projeções também. O trovador, talvez, fosse um álibi, uma prova testemunhal e 

escrita para a arquitetura vieiriana quinto-imperialista e os indícios observados em 

                                                           
51 “Vigário da igreja do Pará” (VIEIRA, [1653], 2014, p. 259). 
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cartas de Vieira possibilitariam o esboço de um percurso hermenêutico desenrolados 

em outros escritos que intentamos apresentar nas linhas seguintes. 

 

 

2.1 SEBASTIANISMO VERSUS MESSIANISMO: JOANISMO 

 

 

Inelutável é o modo de inserção social em que se manifesta Vieira através 

dos elementos mais escrupulosos que há no mundo: o papel e a pena. O percurso a 

que se atreve o padre compreende a mais bem ou mal fadada imaginação 

portuguesa: o sebastianismo. Besselaar (1987, p. 10) afirma que “o sebastianismo é 

uma espécie de messianismo”52. No entanto, o estágio sebastianista pode até ser 

adverso à proposta messiânica tanto na expectativa, quanto no fundamento.  

Ao pensar nessa expectativa, os judeus conceberam o Messias como o 

Ungido de Deus, o libertador do fardo político e opressor de reinos, além de infundir-

lhes a perspectiva de deleite, descanso e regozijo. Nos livros do Velho Testamento 

apresentam-se inúmeras histórias de promessas visando à possibilidade de 

salvação por meio de um Messias. No livro do Êxodo, por exemplo, o principal dos 

libertadores de Israel, Moisés, filho adotivo do Faraó, após a ordem recebida de 

Deus para libertar o povo hebreu do jugo egípcio, conduziria o povo através do 

deserto e, pela fé, vislumbraria a Terra Prometida, onde os hebreus descansariam, 

alimentando esperanças, com que haveriam de enfrentar as intempéries do deserto, 

no intuito de alcançar satisfação e prazer na Canaã, a terra de onde emanaria “leite 

e mel”.  

O messianismo é um procedimento intrínseco à história e tradição dos 

hebreus, prolongando-se no espaço e no tempo. Duas concepções acompanham 

diacronicamente o povo israelita: a crença na salvação e, consequentemente, a 

libertação dos reinos opressores. Durante a jornada do povo de Israel a Canaã, 

muitos episódios somam-se ao pêndulo entre submissão e libertação. Egito, Pérsia, 

Assíria, Babilônia, Grécia e Roma agregariam alguns exemplos dos dominadores 

sobre a nação “eleita”, Israel, despertando, dentre a população hebreia, sacerdotes, 

                                                           
52 “A palavra “messianismo” designa geralmente a cega fé das massas populares num líder político, 
julgado capaz de acabar com os abusos existentes e inaugurar uma nova era de bem-estar geral.” 
(BESSELAAR, José Van Den. O sebastianismo: história sumária. Lisboa: Bertrand, 1987, p.10) 
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profetas, visionários, reis; tudo isso com o propósito tácito de organizar o povo para 

a resistência política e cultural, cuja expectativa final desencadearia o surgimento de 

um libertador. Caberia, portanto, a esse Salvador – o Messias, o Enviado –, papel de 

resgatar a nação israelita, torná-la autônoma e próspera, acima dos demais reinos, 

papel reiteradamente prenunciado pelos profetas maiores (Isaías, Jeremias, 

Ezequiel e Daniel) ou menores (Amós, Habacuque, Naum, Joel etc.), registrados nos 

livros do Velho Testamento bíblico. Aliás, situa-se em uma das profecias de Daniel o 

arcabouço lógico e hermenêutico de Vieira, como se verificará mais adiante. 

Com muitos nomes – Maravilhoso, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da 

Eternidade, Conselheiro, e, de muitas maneiras, simbolicamente em forma de 

pomba, luz, pão –, o Messias é apresentado pelos profetas nas Escrituras bíblicas. 

Além de enaltecer esse libertador e revelar sua sobrepujança por todos os reinos 

reconhecida, a função messiânica instaurará uma cultura etnocêntrica ou com 

ecumenismo social, e de heroísmo ou inércia. Assim sendo, a sociedade como um 

todo ou determinado grupo social apropria-se da ideia messiânica, elegendo-a junto 

com um representante de uma mensagem universal, ou de uma missão histórica. 

Assume-se, portanto, a vontade de interferir heroicamente para reconquistar o 

espaço geográfico e político do subjugado, ou a atividade de liderança ante o povo, 

pois paralisado diante das ordens do opressor, embora mantendo as expectativas de 

libertação que viriam do Céu. Logo, o Messias deveria municiar-se de atitudes 

veementemente políticas com vistas a vencer os inimigos e superar os dominadores 

da nação “eleita”. 

Paralelo à história do sebastianismo, é corrente verificar obras como 

Esperança de Israel escrita para “muy nobles, prudentes, y magníficos Señores, 

Deputados y Parnassim”, de um judeu português, Manuel Dias Soeiro, o Menasseh 

Ben Israel53. O título advém do livro de Jeremias, capítulo 14, versículo 854, 

                                                           
53 “Nació em la ciudad de Lisboa, en 1605, donde residía su padre Joseph: desde su tierna edad se 
dedicó al estudio de la Retórica, y después de haber sido en su juventud castigado tres veces por la 
Inquisicion, se retiró á Amsterdam con su mujer Raquel Soeiro y su familia. En Amsterdam aprendió 
Menasseh la lengua hebrea y fue instruido en el Talmud por Isaac Usiel: para poder vivir con mayor 
desahogo tuvo que dedicarse al comercio, formando compañía con su cuñado Efrain Sueiro, á quien 
envió á comerciar al Brasil; y por último, en 1656 pasó á Inglaterra con los principales mercaderes 
indios, encargado de los negocios de su nación, á instancias de Oliver Cromwell, quien poco después 
expulsó á Menasseh de Inglaterra ignominiosamente, pasando éste á Magdeburg, donde falleció á los 
cincuenta y tres años.” [sic] (ISRAEL, Menasseh Ben. Esperanza de Israel. Publicado por Santiago 
Perez Junqueira. Madrid: Biblioteca Universal, 1881 [1650], p. XXXIII - XXXIV) 
54 “Ó, Esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na 
terra e como viandante que se desvia para passar a noite?” 
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impregnando em si mesmo o sentido de expectativa em um futuro próspero e 

glorioso, assim como a nomeação do próprio Messias, e ensejando o cumprimento 

da promessa de salvação divina, consoante relatada no Antigo Testamento. Apesar 

de o título ser Esperança de Israel, Menasseh almeja tratar da “origen de los 

americanos”, conforme mensagem ao leitor, afirmando que toda a humanidade 

possui uma origem única em Adão e Eva. Como, entretanto, os índios podem ter 

atravessado rios, mares, para se estabelecerem na América? Que caminho Israel 

(1650) percorreu para balizar a sua teoria? 

Face a diferentes considerações, dentre elas, de onde saíram os índios, se 

dos cartagineses, se dos noruegueses, se dos fenícios, se da China, se da Índia, se 

de outros ambientes, o rabino conclui que a origem dos americanos provém das dez 

tribos israelitas55. A primeira justificativa se orienta pela comparação, quando 

considera que “assi como los diez Tribus fueron expulsos de sus tierras, por diversas 

vezes; assi estan por diversas provincias dilatados; y que estas son la America, 

Tartaria, China, Media, rio Sabático y Ethiopia” (ISRAEL, [1650], 1881)56. Ratifica-se, 

assim, a difusão israelita, promovida pelo reinado da Assíria, aprisionando as dez 

tribos de Israel, localizadas ao norte. Com base no livro segundo de Reis, capítulo 

17, verso 557, e do profeta Isaías, capítulo 8, verso 2558, descreve-se a ação do 

último cativeiro, que levará a monarquia de Israel à extinção.  

Em seguida, Israel associa nova perspectiva à história de Aron Levi, mais 

conhecido por Antonio de Montezinos59, cujo discurso assegura que os índios são 

                                                           
55 Dan, Ruben, Naftali, Aser, Issacar, Zebulom, Levi, Simeão, Gade e Manassés. 
56 Este fragmento encontra-se na parte Al lector. 
57 Em verdade, Menasseh erra a referência bíblica, porque é o verso 6 que registra: “No ano nono de 
Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou Israel para a Assíria; e os fez habitar em Hala, 
junto a Habor e ao rio Gozã, e nas cidades dos medos”. O verso 5 afirma: “Porque o rei da Assíria 
passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por três anos”. (Bíblia sagrada. Traduzida por 
João Ferreira de Almeida. Revista e atualizada. 2ª edição. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 
1993).  
58 Não existe o verso mencionado pelo rabino, visto que o livro de Isaías, capítulo 8, consta de 22 
versos. Teria sido uma falha do autor? Que significa tal referência? Suspeita-se que tenha sido um 
erro de escrita da referência, vez que o último verso do capítulo 8 de Isaías diz, em relação aos 
reinos do norte das dez tribos, Samaria: “Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras 
de ansiedade, e serão lançados para densas trevas”. (Bíblia sagrada. Traduzida por João Ferreira 
de Almeida. Revista e atualizada. 2ª edição. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 1993). Difere, no 
entanto, da nota da Nova bíblia pastoral, que acrescenta o verso 23, subdividido em a e b, não 
acompanhando a Vulgata, que aborda tão somente 22 versículos igualmente àquela citação. 
59 Descrito por Menasseh como “Portugues de nacion, Iudio de religion, nacido em una ciudad de 
Portugal llamada Villaflor, de padres conocidos y honrados, de edad de 40 años, hombre de bien, y 
fuera de toda ambicion. Navegó a las Indias, y alla fue preso por la Inquisicion.” (ISRAEL, Menasseh 
Ben. Esperanza de Israel. Publicado por Santiago Perez Junqueira. Madrid: Biblioteca Universal, 
1881 [1650], p. 41). 



83 
 

Hebreus60 após passagem por Quito, Equador, no século XVII, sob o domínio de 

Espanha, o que gerou a prisão de Montezinos pela Inquisição. De acordo com ele, 

os índios seriam hebreus pelo fato de, na narrativa de Francisco, um índio mestiço e 

cacique da tribo ficar revelado que os filhos de Israel ultrapassaram as fronteiras e 

anunciaram Deus como o verdadeiro Deus, naquelas terras. Sobre isso Israel 

confirma: 

 
todo lo que está escrito en sus piedras, es verdad, al cabo de los 
tiempos, ellos seran señores de todas las gentes del mundo vendrá a 
esta tierra gente que os trayga muchas cosas, y despues de estar 
toda la tierra abastecida, estos lujos de Israel saldran de donde 
estan, y se enseñorearan de toda la tierra, como era suya de antes 
(ISRAEL, [1650], 1881, p. 13). 

 

O pensamento de Montezinos – “enseñorear toda la tierra” – significaria, em 

primeiro lugar, a liberdade do cativeiro da Espanha em que se encontravam os 

índios. Proclama-se, por esse quadro, que Portugal expandirá os domínios, 

ensejando a possibilidade de uma vida “livre”, mais tranquila, longe dos maus tratos 

e exploração da Espanha aos cativos indígenas hebreus. A valorização do Deus de 

Israel, portanto – deus guerreiro, vencedor que associa esperança à libertação –, 

compõe o ideário não só de Montezinos, como de Menasseh e outros autores 

portugueses do período. 

A tese sobre “la origen de los índios del nuevo mundo” deduz que, como 

todos os humanos pertencem a um mesmo tronco genealógico, Adão e Eva, logo, os 

índios “proceden de las 10 tribos”. Decorre tal construção de um apócrifo, quarto 

livro (o segundo de Esdras, capítulo 1361), que registra a imigração dos índios do 

habitat cativo ao rei Salmanassar, para a região da nova Espanha, onde teriam vivido. 

E como sucede a travessia para a outra parte do rio Eufrates? Conforme mito 

                                                           
60 “Bendito sea el nombre de Adonay, que no me hizo idolatra, barbaro, negro, ni Indio, y al decir 
indio, se retrató luego, diciendo, estos Indios son Hebreos.” (ISRAEL, Menasseh Ben. Esperanza de 
Israel. Publicado por Santiago Perez Junqueira. Madrid: Biblioteca Universal, 1881 [1650], p. 3). Este 
trecho retrata uma corriqueira mensagem judia que, à época do Cristo, vangloriava-se de não ter 
nascido gentio ou mulher perante Deus. 
61 “Salmanassar llevó captivos en tiempo del Rey Oseas, trasladados para la otra parte del rio 
Euphrates, acordaron entre si de pasarse a otra región remota, donde nunca habitó el genero 
humano, para guardar allí mejor su ley. Y assi entrando por unos passos estrechos del Euphrates, el 
Altissimo Señor usó con ellos maravillas, deteniendo la corriente del rio hasta que passassen, cuya 
región, se llama Arsareth: De cuyo texto se puede colegir, que parte dellos se fueron a nueva España 
y al Pirú, poblando estos dos Reynos que hasta entonces avian sido inhabitables”. (ISRAEL, 
Menasseh Ben. Esperanza de Israel. Publicado por Santiago Perez Junqueira. Madrid: Biblioteca 
Universal, 1881 [1650], p. 24). 
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judaico, durante seis dias da semana, o rio permanece cheio, mas ao sétimo dia, 

considerado dia de descanso do Senhor, as águas baixam e dão oportunidade de 

passagem aos índios. Nomeia-se, portanto, o rio de Sabático. 

Em busca de mais fundamentos, Israel lembra o uso que alguns estudiosos 

(Genebrardo, Malvenda) dão ao termo Arsareth como “nueva España y al Pirú”, 

“Tartaria Mayor”, ou “cumbre de la extremidad de Scythia, o Tartaria, acostado sobre 

el mar, llamado de Plinio” (ISRAEL, [1650], 1881, p. 25). A concepção geográfica da 

época e o geocentrismo, associados à Pangéia, favoreceriam o pensamento 

interpretativo de Israel juntamente à compreensão universal sobre alguns fatos 

bíblicos, tal como o dilúvio, disseminado nas variadas culturas do mundo. O próprio 

autor considera que “Tenian tambien los Indios, noticia de la nación del mundo, y 

general diluvio. Todo lo qual es indicio, de que en algún tiempo, habitaron Israelitas 

en aquellas comarcas, de quien los Indios aprendieron todas las cosas” (ISRAEL, 

[1650], 1881, p. 29). Supõe Israel que a tradição oral, evidência contumaz hebreia 

para preservação da história e dos costumes, alcança os índios. Logo, tenta afastar 

qualquer dúvida a respeito da proposta de uma única semente humana, não lhe 

surpreendendo o fato de a estrutura física existente entre os índios ser de “baços y 

desbarbados”. Visto ter conhecimento de que há brancos barbados, os quais não se 

dobram, nem mantêm contato com espanhóis, Menasseh acredita “sean Israelitas, 

que Dios tiene encubiertos en aquellas partes, hasta el tiempo de la redencion 

futura” (ISRAEL, [1650], 1881, p. 31), fundamentado em relatos do padre Pedro 

Simon, franciscano, segundo quem Philipe de Utré teria sido expulso da região da 

Venezuela por aquela gente bravia, homens lavradores, mas hostis, indomáveis, 

denominados israelitas por Menasseh Ben Israel (1650). 

O regresso do povo de Israel à Terra Santa faz parte de todo o trajeto 

interpretativo descrito pelo teólogo hebreu, aliado à ideia de que o Messias virá e 

reunirá, em comunhão, a todos, inclusive os indígenas. Grosso modo, a perspectiva 

do rabino difere um pouco da de Vieira quanto ao objeto, e quanto ao sujeito de 

domínio. A política de dominação permearia tanto um discurso quanto outro, 

ensejando objetos colonialistas diferenciados. O judeu, para Menasseh Ben Israel, 

receberá de volta o que lhe foi retirado, enquanto hebraico, por exemplo, pela 

Espanha: as terras e os colonos indígenas. Apesar de manter uma boa relação com 

judeus, por estimular a criação da Companhia Ocidental das Índias mediante 

patrocínio semítico, Antonio Vieira prega não o retorno dos israelitas à cidade Santa, 
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Jerusalém, mas a instalação e o prodigioso predomínio de Portugal sobre todas as 

terras do mundo, ou seja, expansão, quiçá, de uma nova Cruzada.  

Ao devido tempo, o sebastianismo, um pouco diverso do messianismo, 

assevera que D. Sebastião, rei de Portugal, não morreu em Alcacer-Quibir, mas 

haverá de ressuscitar e tornar a reinar sobre Portugal, perpassando o imaginário dos 

portugueses ao longo do tempo. Em vista da construção histórica e da imaginação 

portuguesa frente à crença em um retorno de D. Sebastião, destacam-se a 

sociedade sacral, o substrato celta e a história do povo português. A religiosidade 

pós-feudalismo, ainda muito forte em Portugal, adiciona-se ao poder político, 

monárquico, e da nobreza, diferindo dos países mais ao norte, que se uniriam 

mediante o protestantismo e o humanismo, rompendo laços com a sociedade 

estamental, logo secularizando-se com a laicização e o novo modelo sociocultural. A 

despeito de seu pioneirismo, Portugal estaria fadado ao fracasso como nação pouco 

desenvolvida durante o período moderno, apesar de suas expansões marítimas 

graças às suas boas técnicas de cartografia e navegação. 

Subjugado ao reino de Castela, Portugal torna-se autônomo numa 

Revolução de Avis que dura de 1383 a 1385, reformulando as estruturas sociais e 

políticas que o novo período exigia. A superioridade de Portugal será marcada com 

D. João I, mestre de Avis, na tomada de Ceuta, cuja conquista impulsionará novos 

rumos e busca por mercadorias e metais preciosos, garantindo a necessidade de 

navegar e, com efeito, ampliar a expansão marítima e lançar-se aos grandes 

descobrimentos. Nesse entremeio, antes do ano 1139, a lenda de que Cristo se 

revelaria a D. Afonso Henriques, no campo de Ourique, abrasa ainda mais o 

misticismo religioso e o credo lusitano num destino de glória. 

Não há como negar as influências religiosas externas e internas em 

Portugal, tomando-se como exemplo, o joaquimismo62. Besselaar (1987) registra a 

entrada do joaquimismo durante o século XII e XIII na Península Ibérica durante o 

reinado de Aragão e consequente expansão do pensamento de Fiore via monges de 

São Jerônimo em Portugal, cujo messianismo é manifesto em um sermão de Frei 

Pedro, por volta dos anos 1383 a 1385, divulgado posteriormente por Fernão 

Lopes63. O joaquimismo, ao fim do século XV, nas terras espanholas, passou por 

                                                           
62 Baseado em “Joaquim de Fiore (1135 – 1202), abade de um convento cisterciense na Calábria. 
(BESSELAAR, José Van Den. O sebastianismo: história sumária. Lisboa: Bertrand, 1987). 
63 Cronista (1418 – 1454), português nascido em Lisboa.  
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intensas transformações de modo que se convertera em profecias rimadas, 

intensificando a influência de inúmeros messianistas portugueses, debruçando-se a 

respeito das trovas bandarristas, como fez Antonio Vieira. Acrescentem-se, a partir 

dos ideais de Fiore – o qual dividiu a história humana em eras de atuação do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo – duas vertentes que pensam o fim histórico da 

humanidade: um situado além da história (a eternidade), o outro situado dentro do 

tempo histórico, os quais não se assemelham à noção argumentativa e histórica de 

Agostinho, e, em suma, do pensamento na Idade Média.  

O bispo de Hipona demonstra a existência de duas cidades, uma terrena, 

para os amantes de si mesmos, os ímpios; e outra espiritual, celeste, cujos 

habitantes, peregrinos, serão os que praticam a ordem divina mantendo-se 

perseverantes, os justos regenerados, enfim, aqueles que amam e se reúnem a 

Deus voluntariamente. Com base nessa vertente, o teólogo ratifica, sobretudo, que a 

continuidade per secula seculorum da história dos justos e, também, dos que são 

injustos, o que, portanto, descortina a história de Deus e dos seres, por epifania, 

num continuum temporal, consoante as Sagradas Letras. 

 Após a morte do abade joaquimista, duas ordens disseminariam as suas 

ideias em Portugal: a de São Domingos – cuja oratória foi contestada por Antonio 

Vieira no Sermão da Sexagésima –, e a de São Francisco, em ambas predominando 

o ideal de pobreza (spirituali, mais tarde denominado Fratelli), fomentando a crença na 

Igreja espiritual, desvinculada dos vícios terrenos. As profecias evocadas no fim do 

medievo, não somente soprarão ares de calamidade, desconfianças ante o futuro, 

mas também bons augúrios. Algumas delas, atribuídas a Fiore, articulariam uma 

guinada performática no discurso que mais adiante fundamentará o sonho mítico de 

Antonio Vieira. 

 

Havia de vir um papa (“Pastor Angélico”), que, secundado por um 
grande monarca cristão (“Rei justo e piedoso”), conseguiria 
transfigurar a sociedade cristã. A vida do Pastor Angélico seria um 
modelo de humildade, pobreza, e abnegação, em contraste flagrante 
com a vida principesca que levavam muitos papas da época. O papel 
do Rei justo e piedoso, muitas vezes imaginado como Imperador 
Mundial, seria o de acabar com o poder dos Turcos e o de 
estabelecer um reino de paz e justiça na Terra de acordo com as 
preferências pessoais dos profetas, que não raro mostravam espírito 
muito faccioso. O papel de Imperador poderia caber a um Francês, 
Inglês ou Alemão (BESSELAAR, 1987, p. 20). 
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Imerso nesse contexto, Antonio Vieira faria novas leituras e acrescentaria o 

reino português nas previsões. Retrucando o Cogitus, ergo sum, alterando-o para 

Credo, ergo cogitus, Vieira realimenta o caminho sebastianista, percorrendo 

algumas obras: os sermões pospostos à doença de D. João IV (1655) – os da 

Sexagésima64, da Primeira Dominga da Quaresma, da Terceira Dominga da 

Quaresma, da Quarta Dominga da Quaresma e da Quinta Dominga da Quaresma, 

somado ao do Mandato e Segundo do Mandato65, –, e em relação à morte do rei do 

rei (1656 e 1657), por exemplo – Sermão de Dia de Ramos, o das Exéquias de El-

Rei D. João IV, Primeira Oitava da Páscoa, da Quarta Dominga da Quaresma e de 

Santo António. Aderem a esse espírito as cartas, e em especial Esperanças de 

Portugal, texto escrito em 1659, além de outros sermões produzidos por essa época, 

bem como a Defesa perante o Tribunal do Santo Ofício, a Apologia das coisas 

profetizadas, A chave dos profetas, além dos sermões que circulariam durante o 

início do projeto textual da História do futuro, em 1649. 

Em 1634, Vieira escreveria um texto no qual reavalia a importância do rei 

Sebastião para a civilização portuguesa, acrescentando-lhe a assunção beatífica, a 

começar do que intitula sermão de S. Sebastião. É provável que não tenha tido 

ainda ideias que desenvolveria mais adiante, ou tão somente pincelava aquilo que 

viria a preencher suas letras profetizantes. Em verdade, o jesuíta organizava e nutria 

a seiva sebastianista portuguesa – “S. Sebastião encobriu a realidade da vida 

debaixo da opinião da morte; assim encobriu também a aparência da morte debaixo 

da realidade da vida” (VIEIRA, [1634], 1959, p. 342) –, não amordaçando o que 

fortaleceria os meandros míticos em Portugal: a crença no retorno do rei morto em 

Alcácer-Quibir. Vieira retroalimenta um período efervescente na era portuguesa e 

intensifica a prerrogativa de Portugal em seu processo expansivo além-mares, ao 

lado da força patriótica e mítica sebastianista. O jesuíta aguça a avidez pelo 

despertar daquele que morreu e há de reinstalar-se como rei. Com o intuito de 

justificar a vida de Sebastião, o jesuíta inicia a prédica a partir do sermão da 

Montanha, no que diz respeito às bem-aventuranças, e, num paralelismo semântico 

e vocabular, enviesa o discurso do néscio e do sábio, da aparência e da realidade, 

do visível e do invisível, do descoberto e do encoberto para confundir as histórias 

                                                           
64 Os sermões elencados no texto, referente aos anos de 1655 – 1657, foram organizados pela 

Editora Lello & Irmão, no ano de 1959. Todos eles constam em: Obras completas do Padre António 
Vieira. Prefaciado e revisto pelo Rev. Padre Gonçalo Alves. Porto: Lello & Irmão, 1959, 5v. 
65 Os dois sermões do Mandato foram pregados no mesmo dia do Ano de 1655. 
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bíblica e a do próprio sermão. Com isso, não existem abismos temporais e as 

histórias se entrelaçam. 

Certa será, no entanto, a diferença entre o néscio e o sábio, conforme 

estabelecido no Sermão de São Sebastião (1959): “os olhos dos néscios, como 

param na superfície, veem só as aparências: os olhos dos sábios, como penetram o 

interior das cousas, veem as realidades” (VIEIRA, [1634], 1959, p. 343). Assim, 

diante dos inimigos bárbaros que, por serem néscios, “tiveram-no por morto”, 

Sebastião “parecia que estava morto, aí mesmo perseverava, aí mesmo se 

conservava e aí mesmo triunfava” (VIEIRA, [1634], 1959, p. 344). Em tom 

pretensamente jocoso e sutil, Vieira foge à aparência do mistério para propor 

descortinamentos, vez que, conforme enumera, Sebastião “encobriu a realidade da 

vida debaixo da opinião da morte; a aparência da morte debaixo da qualidade da 

vida [...] encobriu a verdade da fé com a política das obras; e encobriu a política das 

obras com a dissimulação da fé” (VIEIRA, [1634], 1959, p. 337). Aludindo a Torquato 

Accetto, em Da dissimulação honesta, verifica-se que Vieira promove adiamento da 

verdade, não sendo, portanto, “outra coisa dissimular senão um véu composto de 

trevas honestas e decoros forçados, de que não se forma o falso, mas se dá algum 

repouso à verdade, para demonstrá-la a seu tempo” (ACCETTO, 2001, p. 18).  

O espiral linguístico vieiriano revela-se em termos antinômicos: vida x morte 

e obras x fé, ao tempo em que marca aparentes antíteses literárias, quando não 

reais antagonismos do pensamento teológico medieval. Imagina-se, no entanto, que 

o modelo antagônico das ideias medievalizantes não represente mais o teor 

discursivo empreendido por Antonio Vieira. Trata-se, pela circularidade discursiva, 

de envolver, abranger todos os vocábulos, sem a distensão pendular do certo ou do 

errado, porque todos se relacionam ao “Encoberto” ou ao sebastianismo. De fato, 

mais que isso, talvez assinale uma variante da tese humanista. 

Vieira argumenta que quem morre por Deus tão somente parece morrer. 

Constrói, assim, uma linha de análise da possibilidade extra vida na Terra, 

adversamente à proposta salvífica de Cristo, o estar junto ao Pai nos Céus, tal como 

acontece com o ladrão na cruz, que “hoje estarás comigo no Paraíso”66, ratificada na 

doutrina paulina, que afirma que os que em Cristo já morreram, dormem no Senhor. 

                                                           
66 Evangelho segundo S. Lucas, capítulo 23, versículo 43 
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Inclinaria, sorrateiramente, e pari passu o ensejar o ideário sebastianista adiante 

transmutado em joanista?  

Em outra reflexão teológica, Vieira aborda a relação entre fé e obras, 

enaltecendo Sebastião pela habilidade política das obras de que dispunha. Diverso 

do pensamento maquiavélico, que soma temor e amor para praticar a virtù, 

Sebastião, pelo olhar vieiriano, não carece de justificação pela fé – teoria debatida 

por Lutero67 –, em contraposição ao livro de S. Thiago68, o qual cadencia as obras 

segundo a afirmação da fé. O martelar de Vieira acontece pelas obras e vida visíveis 

dos indivíduos reais em detrimento do mistério, via elemento não palpável, que 

circunda o pensamento celestial e, consequentemente, cristão.  

Dado que o “objeto da bem-aventurança é Deus; mas Deus no céu é 

descoberto à vista; e Deus na Terra é encoberto à Fé” (VIEIRA, [1634], 1959, p. 

336), Vieira, distinto de tudo, preza a inteligibilidade do indivíduo, para que este 

enxergue o halo, o ícone, São Sebastião, no intuito de ver como as coisas realmente 

são, e nesse ambiente e do modo pelo qual passa a ver. Assim, dilatando-se para 

uma tese de custódia do antropocentrismo, embora a contundente matéria religiosa 

esteja presente nos seus escritos. Suspeita-se, por conseguinte, que o martelo de 

Vieira constitua, sutilmente, uma mensagem antropocêntrica, o que talvez tenha sido 

o real estopim, a substância para o Santo Ofício convocá-lo a dar explicações, ao 

invés das alegações de defesa da “sombra” de um Quinto Império português69, 

baseado exclusivamente na abordagem religiosa cristã. Conforme compilado e 

editado por Muhana, 

 

Muito ilustres senhores: 
Diz a justiça Autor contra o Padre Antonio Vieira religioso professo da 
Companhia de Jesus natural da cidade de Lisboa e morador no seu 
Colégio desta de Coimbra Réu conteúdo nestes autos: 

                                                           
67 “Lutero insistia em que nos apropriamos da graça de Deus e daí somos declarados justos, pela fé 
somente.” (GEORGE, Timothy. Teologia dos reformadores. Tradução de Gérson Dudus e Valéria 
Fontana. São Paulo: Vida Nova, 1993, p. 72). 
68 No livro de Thiago localizamos a celeuma de ser incluído entre os canônicos ou não pelo simples 
fato de considerar a importância das obras na vida cristã. Isso contraditava, aparentemente, o livro de 
Romanos, onde se aborda a justificação pela fé. 
69 Baseamos tal consideração diante do registro resumido de Silva (2007), que afirma: “foi lida a 
acusação: 1 – foi acusado de ter sido falto com a verdadeira doutrina da igreja; 2 – ter como 
verdadeiro profeta pessoa que não o foi pela igreja; 3 – ter por verdadeiras profecias e papéis 
censurados pelo Santo Ofício; 4 – pertinácia, defender em juízo o que o acusavam os inquisidores; 5 
– ter mantido relações com hereges e judeus; 6 – ter propagado e publicado proposições sapientes à 
heresia; 7 – de ter sentido mal da fé católica e da doutrina dos Santos Padres”. (In: SILVA, Jaqueson 
Luiz. Arquitetura do Quinto Império em Vieira. São Paulo: Unicamp, 2007, tese de doutorado). 
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1. Provará que sendo, o Réu cristão batizado, religioso, teólogo 
de profissão, e como tal obrigado a se conformar em tudo com a 
Sagrada Escritura e doutrina dos Santos Padres e a não declarar por 
profecias verdadeiras as que por tais não estiverem aprovadas pela 
Igreja o Réu o fez tanto pelo contrário, que esquecido de sua 
obrigação de certo tempo a esta parte fez um papel que intitulou 
“Quinto império do mundo” declarando nele por profecias certas, 
umas trovas que certa pessoa havia feito, e que outra que era 
defunta havia de ressuscitar, antes da ressurreição universal, 
pregando nos sermões que fazia vários castigos e felicidades futuras 
que estavam para vir sobre a Igreja católica; e que a duração e 
sucessos dela se haviam de regular com os que Cristo teve no 
discurso de sua vida. 
2. Provará que em tanto é verdade o sobredito que o Réu tem 
confessado nesta Mesa fizera o dito papel intitulado “Quinto império 
do mundo”; e que a pessoa que fizera as ditas trovas era verdadeiro 
profeta, alumiado por Deus: e tivera lume superior profético e divino, 
e que bastavam os sucessos das coisas profetizadas para prova 
disso, e que as coisas futuras que tal pessoa dizia nas ditas trovas 
haviam verdadeiramente de suceder: e que o haver de ressuscitar a 
tal pessoa defunta, antes da ressurreição universal era de fé, 
equiparando a verdade das ditas trovas com a das promessas de 
Deus, tendo-as por revelações sem serem autorizadas pela Igreja, e 
que ressuscitada a dita pessoa pareceriam os dez tribos de Israel e 
os apresentaria ao Sumo Pontífice, e que então haveria redução 
universal do mundo: e que sobre a Igreja Católica viriam vários 
castigos e felicidades e que os sucessos dela se regulariam com os 
que Cristo teve no discurso de sua vida; as quais confissões com o 
mais que delas resulta a justiça aceita em seu favor enquanto fazem 
contra o Réu [sic]. 
3. Provará que sendo o Réu chamado a esta Mesa e nela 
certificado de que o sobredito papel e algumas das coisas nele 
conteúdas foram censuradas pelo Santo Ofício por errôneas, 
temerárias, improváveis, escandalosas, e sapientes haeresim  e que 
pelo tanto visse se queria estar pela dita censura, para com ele se 
usar de misericórdia o Réu o não quis fazer, antes persistiu com 
defender e querer provar por verdadeiras as coisas acima ditas 
sendo que:  
4. Provará que o Réu nas razões com que procurou nesta Mesa 
defender o que no dito papel tinha escrito e nas respostas que deu 
às perguntas que nela lhe foram feitas, não somente se não livrou da 
dita censura e melhorou sua causa, antes agravou mais as culpas 
que tinha cometido, porquanto, o quinto império do mundo conforme 
a verdadeira doutrina dos Santos Padres há de ser o do AntiCristo 
que depois de acabar o quarto dos Romanos há de dominar o mundo 
em quinto lugar, sem que dantes nem depois haja outro algum 
império de novo, até o juízo final, nem basta somente conforme a 
mesma doutrina, para uma pessoa se julgar por verdadeiro profeta 
que sucedam as coisas que prediz, porquanto é necessário que o 
que a tal pessoa predisse se funde a autoridade de Deus revelante, e 
que com toda a certeza entenda assim as coisas reveladas como 
que Deus é o revelante, e que as tais profecias e revelações tenham 
certeza de doutrina sã e católica. Nem as palavras e promessas de 
Deus nosso Senhor e o que na Sagrada Escritura se trata que está 
definido de fé se podem equiparar à verdade das ditas trovas; e em 
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declarar, e pregar castigos e infelicidades futuras à Igreja católica lhe 
faz e aos Sumos pontífices considerável injúria favorecendo de 
algum modo a doutrina de alguns hereges ou cominam os tais 
infortúnios e calamidades à dita Igreja e Pontífices dela; e os passos 
da Escritura que alega para a duração e sucessos da dita Igreja que 
hão de regular com os que Cristo teve no discurso de sua vida, 
explica a seu intento desviando-se das doutrinas mais certas de 
Igreja Católica e Santos Padres, ajustadas com as Escrituras de que 
nenhum católico se deve desviar: e também não declara a verdadeira 
tenção que teve em fazer o dito papel, afirmar e pregar as coisas 
nele deduzidas nem toda a verdade de suas culpas porque: 
5. Provará que de certo tempo a esta parte se achou o Réu em 
certo lugar (em presença de certas pessoas) onde além do que tem 
confessado, depois de haver dito, que os anos de duração e 
sucessos da Igreja se haviam de medir pelos da vida de Cristo, e 
haver paz universal no mundo, acrescentou o Réu que reduzido este 
à fé de Cristo havia de durar mil anos tendo Deus preso o diabo para 
que não tentasse a gente, como constava de certo lugar da Escritura 
que alegou e que viveria o mundo em paz à imitação do estado da 
inocência sem os pecados que agora se veem, e que depois 
havendo de vir o AntiCristo se tornaria a soltar o diabo como 
constava do dito lugar. 
6. Provará que do mesmo tempo a esta parte se achou o Réu em 
certo lugar em presença de certas pessoas onde além do que tem 
confessado, continuando na matéria do artigo antecedente, disse e 
afirmou que não era crível que Deus fizesse o mundo sujeito a uma 
só cabeça, unum ovile et unus pastor para logo o acabar, antes que nos 
sobreditos mil anos, sendo tanta a gente santa se igualaria o número 
dos predestinados e réprobos, que foi o que nos quis ensinar Cristo 
na parábola das virgens que sendo dez cinco se salvaram e cinco se 
perderam, e que se houvera de perder tanta gente, como agora se 
vai perdendo, dissera a parábola que oito ou nove virgens se 
perderam e duas ou uma se salvaram mas que como nos ditos mil 
anos se havia de salvar tanta gente fizera Cristo na parábola os 
números iguais. 
7. Provará que sendo o Réu por muitas vezes e com caridade 
admoestado nesta Mesa quisesse acabar de dizer a verdade de suas 
culpas, e declarar a verdadeira tenção com que fez o tal papel e 
canonizou por certas as coisas nele declaradas e confessadas nesta 
Mesa, presumindo-se conforme a direito que fez o dito papel, e disse 
as ditas coisas por sentir mal das de nossa santa fé Católica, 
determinações da Igreja e verdadeira doutrina dos Santos Padres, o 
Réu o não quer fazer pelo que não merece que com ele se use de 
misericórdia antes de todo rigor de justiça (VIEIRA [1660-1668], 
2008, p. 111 - 112). 

 

Diante das incriminações, é notório – como fato significativo – o confronto 

com as postulações pétreas da Santa Igreja: a doutrina, as relações com herege e 

judeu e a canonicidade. E o Quinto império em si? Antonio Vieira conduzido ao 

Tribunal por escrever uma carta de consolo à rainha viúva, endereçada ao bispo 

André Fernandes, residente no Japão, alegando Portugal como Quinto império do 
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mundo. Essa costura robustecera-se certamente por conta dos adversários de estilo 

e contestadores de Vieira ao longo de sua jornada, como exemplo de Simão de 

Vasconcelos. Este, em carta ao Padre Geral Nickel, da Bahia, em 26 de novembro 

de 1655, cogita a formulação de um livro de título Clavi Prophetica. Ironicamente a 

possível costura para uma condenação de Antonio Vieira estaria sendo estampada 

pelos confrades da própria Companhia de Jesus.  

 

 

2.1.1 Esperanças de Portugal: Quinto Império (hipotético) do mundo 

 

A associação entre a morte de D. João IV e o conhecimento das Trovas de 

Bandarra70 faz Vieira conjecturar profeticamente o futuro glorioso de Portugal no 

conteúdo de seu livro Esperanças de Portugal: o Quinto império do mundo71. A partir 

de um suposto silogismo, Vieira engendra sua defesa hermenêutica: “verdadeiro 

profeta; o Bandarra profetizou que El-Rei D. João o quarto há-de obrar muitas 

cousas que ainda não obrou, nem pode obrar senão ressuscitando; logo, El-Rei D. 

João há-de ressuscitar” (VIEIRA, [1659], 2007, p. 8). In principium, o padre se debruça 

sobre as seguintes passagens das trovas do Bandarra: 

 
Já o tempo desejado 
É chegado, 
Segundo o firmal assenta; 
Já se cerram os quarenta, 
Que se ementa 
Por um Doutor já passado. 
O Rei novo é alevantado, 
Já dá brado, 
Já assoma a sua bandeira 
Contra a grifa parideira, 
La gomeira, 
Que tais pastos tem gostado.  
 
Saia, saia esse Infante 
Bem andante, 
O seu nome é D. João, 
Tire, e leve o pendão, 
E o guião 
Poderoso e triunfante 

                                                           
70 O nascimento dele se dá por volta de 1500 e, segundo escritos de Teófilo Braga, que publicou o 
processo inquisitorial desse sapateiro, Bandarra mantinha estreitos contatos com o reino, dentre os 
quais figurava o Dr. Francisco Mendes, médico do cardeal-infante D. Afonso. As Trovas circularam 
em Portugal por volta de 1537. 
71 Carta endereçada ao bispo André Fernandes, no Japão. 
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Vir-lhe-ão novas num instante 
Daquelas terras prezadas 
As quais estão declaradas 
E afirmadas 
Pelo Rei dali em diante (BANDARRA, 2001, trovas 87 – 88, p. 82 e 
83, grifo nosso) 

 

O tempo desejado para um novo rei surgir – D. João, o infante – surgir 

ocorreria em 1640 para restaurar a dinastia portuguesa, sob domínio da Espanha 

desde 1580 e ameaçada pelos holandeses nas invadidas terras canavieiras de 

Pernambuco. Na previsão bandarrista, conforme interpretada por Vieira, D. João 

receberia características de “Poderoso e triunfante”, de modo a conduzir a bandeira 

portuguesa com força e autonomia. Em razão disso, o jesuíta atribuirá, então, a 

condição de verdadeiro profeta ao Bandarra, tendo em vista que a assunção do 

monarca, o primeiro em linhagem depois de D. Sebastião.  

Tal raciocínio depreende-se dos ensinamentos do Torá, que enfatiza a 

credibilidade das profecias quando se tornam fatos, isto é, concretizam-se na 

realidade, considerando-se, assim, profetas verdadeiros aqueles dignos da 

confiança reverberada pela experiência factual. Ou seja, “quando o profeta falar em 

nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim; esta é palavra 

que o Senhor não falou; com soberba a falou aquele profeta; não tenhas temor 

dele72”. As simbologias do judaísmo e cristianismo reencontram-se na curvilínea 

conceptualista de Vieira e rearticulam o seu discurso no propósito de tornar 

Bandarra isento de qualquer mácula, protegendo, sobretudo, a criação mítica 

joanista. 

Em concordância com Vieira, Nicolau de Bourey73, em Para os incrédulos da 

ressurreição del-rei D. João o Quarto, “durus est hic sermo”, ratifica o mito de que D. 

João, o Quarto, ressuscitaria de entre os mortos, e voltaria a reinar, confirmando, 

assim, a proposta vieiriana, cuja tese principal defende que o rei morto, o verdadeiro 

Encoberto, além de não ser D. Sebastião, haveria de ressuscitar milagrosamente. 

Assim é que Bourey (1608) consola os portugueses com as flamejantes invectivas: 

                                                           
72 O Livro de Deuteronômio, 18:19. 
73 “Nascido na Antuérpia (1586), morava em Lisboa desde 1608, onde, ao princípio, era mercador. 
Casou-se com uma portuguesa, de quem teve vários filhos. Passou a ser familiar do Santo Ofício, 
não se sabe em que ano. Em 1660 estava preso na cadeia do Limoeiro, por motivos que nos são 
desconhecidos. Aí, tomando conhecimento da carta de Vieira, entusiasmou-se por ela e redigiu um 
papel num português deplorável, para lhe dar a sua adesão.” (BESSELAAR, José Van Den. 
Sebastianismo: história sumária. Lisboa: Bertrand, 1987, p. 110.) 
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Ânimo, senhores Portugueses! Que nos vossos ombros corrobora e 
está determinado e decretado o Quinto Império do Mundo, 
profetizado pelo celebrado Gonçalo Annes Bandarra, nas suas 
toscas, mas muito prodigiosas e obscuras trovas, explicadas e 
declaradas pelo Padre Antonio Vieira, as quais encaminham e 
diferem a este Quinto Império, e todas elas, a meu parecer e fraco 
entender, combinam e concordam misteriosamente com a promessa 
e juramento do nosso primeiro e santo Rei, D. Afonso Henrique, 
jurado nas Cortes de Coimbra, afirmando e jurando nelas o santo Rei 
que Cristo, nosso Bem, lhe dissera, na Cruz pregado, estas palavras: 
volo enim in te et in semine tuo Imperium mihi stabelire, etc.: ‘Quero 
em vós e em vossos descendentes fundar e estabelecer um Império’. 
(BOUREY (1608) apud BESSELAAR, 2002, p. 132, 133) 

 

Vieira prossegue sua análise silogística pela consequência da presença 

alegórica das Escrituras. Seguindo uma função desse mecanismo retórico, 

massivamente utilizado pelo jesuíta – o didatismo, recurso, ou estilo, muito frequente 

no período clássico para ratificar e impregnar, de modo inteligível, o saber, o 

conhecimento e as ideologias –, semelhantemente Vieira reinterpreta o episódio 

bíblico em que Deus ordena a Abraão que sacrifique o próprio filho, Isaque, que, 

mesmo depois de morto, haveria de ressuscitar, D. João, infalivelmente, ser “El-Rei 

[que] não havia de morrer, ou se morresse havia de ressuscitar” (VIEIRA, 2007, p. 

10). Com base na alegoria, “a metáfora continuada como tropo de pensamento, e 

consiste na substituição do pensamento em causa por outro pensamento, que está 

ligado, numa relação de semelhança, a esse mesmo pensamento” (LAUSBERG, 

2003, apud HANSEN, 2006, p. 7), e associada à figura, à tipologia e ao exemplo, 

vale-se, portanto, Vieira de uma incidência tópica para estreitar a presença das 

Escrituras ao olhar do receptor, de maneira a que este se sinta próximo do saber – 

os pensamentos se entrecruzando tanto no leitor quanto no autor – e desfrute da 

crença e esperança nas palavras impregnadas de messianismo sebastianista.  

Entretanto, apesar do uso da alegoria, a mensagem interpretativa que 

perpassa o verso no Gênesis acerca de Isaque – no caso, vir a ser ressurreto –, 

estendido e direcionado a D. João IV, terá o pensamento precedido das palavras da 

epístola aos Hebreus, cuja autoria é atribuída por estudiosos ao apóstolo Paulo, que 

declara: “Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado; sim, aquele que 

recebera as promessas ofereceu o seu unigênito; sendo-lhe dito: Em Isaque será 

chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os 

mortos o ressuscitar” (HEBREUS, 11, vv. 17 - 18). Vieira, portanto, aproxima D. João 



95 
 

IV do bíblico Isaque, primogênito do fundador da dinastia hebraica. Ou seja, a 

alegoria, abuso retórico, torna-se um dos disfarces para valorar o discurso literário 

vieiriano, mas será a hermenêutica textual a base norteadora para efetivar a 

proposição lítero-filosófico-dialética do jesuíta. 

Vieira permanece convicto de que o sucesso do espírito profético gera 

provas incontestáveis. Diante de tal assertiva, seleciona, a seu intuito persuasivo, 

textos bíblicos relacionados ao que lhe convém discursar, abordando, por exemplo, 

o capítulo 18, que trata da prova sobre a Primeira proposição do silogismo, sem ao 

menos dar a referência do livro de onde procedera tal capítulo. O texto relata a 

promessa de Deus ao povo hebreu por intermédio de profetas de sua nação, com o 

cuidado de que a verdade se liga à evidência, à concretude no cotidiano, ou seja, à 

experiência no mundo. A desconsideração em deixar expresso o livro bíblico de 

onde teria sido retirado o verso74, em latim, propõe-se a três considerações: 

primeiro, suprimir o leitor da origem do texto, o que sugere que este faz parte 

exclusivo do discurso do emissor; segundo, por imprimir força argumentativa, já que 

o emprego do latim evidencia polimento linguístico; e terceiro, tão somente porque 

há uma comunicação com o também jesuíta André Fernandes. 

Dando continuidade à defesa de sua primeira proposição, Vieira conclui que, 

de fato, o sapateiro de Trancoso expressara a verdade como profeta. Inferem-se as 

próprias coplas do Bandarra, além das atestações bíblicas, oriundas do Torá, com o 

intuito de legitimar o discurso já legitimado. Mais uma vez, a retórica figurativa 

conduz a argumentação de Vieira, no que tange à inferência intertextual. Tal medida 

completa e confirma os interesses do pregador, que trata como legítimas as 

profecias do Bandarra, assumindo o discurso alheio assenhoreando-se de sua voz 

no que diz respeito a Portugal e seu futuro quinto-imperialista. 

O pregador decompõe analiticamente três pontos: Bandarra profetizou o que 

aconteceria “antes do ano de quarenta”; tormentas adviriam e impulsionariam “para 

levantar todo o Reino”; e, por fim, em tempo desejado pelos portugueses por uma 

mudança, um rei novo e que iria “levantar suas bandeiras contra Castela”. Adiante, 

                                                           
74 “O mesmo Deus manifestou esta regra para serem conhecidos os verdadeiros e os falsos profetas: 
Quod si tacita cogitatione responderis: - Quod si tacita logitatione responderis Quomodo possum 
intelligere verbum quod Dominus non est locutus? – Hoc habebis signum, quod in nomine Domini 
propheta ille praedixerit et non evenerit, hoc Dominus non est locutus. (Porque, se em silenciosa 
cogitação responderes: de que modo posso entender a palavra que Deus não pronunciou? – tereis 
este sinal: o que o profeta disser em nome do Senhor e não acontecer, isso não o pronunciou o 
Senhor.)” (VIEIRA, [1659], 2007, p. 11). 
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ainda mencionando Bandarra, Vieira elogia-o quanto aos feitos e iguala-o a um 

profeta verdadeiro, visto que o sapateiro “conheceu e anteviu com tanta individuação 

de tempos, lugares, nomes, pessoas, feições, modos e todas as outras 

circunstâncias mínimas” (VIEIRA, [1659], 2007, p. 29), e apenas Deus revelaria ao 

homem humilde e idiota os futuros, como, aliás, reitera o argumentador e exegeta. 

Logo, Vieira legitima a hermenêutica textual de um sapateiro, enovelando ao 

auditório seus sentimentos passionais a propósito de um possível domínio português 

sobre todo o mundo, análogo à propositura bíblica de reunificação de Israel, observa 

Saraiva (1992)75. Em síntese, tudo culminaria no triunfo da nação unívoca e 

unigênita: a portuguesa. O jesuíta, em tom retórico, adulterando a verdade histórica, 

e sinuosamente ludibriando o seu leitor, indaga:  

 

Quem disse a Bandarra, no tempo de El-Rei D. João o III, que havia 
de faltar sucessor a Portugal, e que havia de vir a coroa a rei 
estranho? Quem lhe disse que a Grifa parideira, ou que Castela, por 
um parto, que foi Filipe II, filho da Infanta Imperatriz D. Isabel, havia 
de lograr Portugal? Quem lhe disse que o tempo desejado da 
redenção deste cativeiro havia de ser no ano de quarenta? Quem lhe 
disse que o restaurador havia de ser rei novo e levantado? Quem lhe 
disse que este rei se havia de chamar D. João, e que havia de ser 
feliz e descendente de Infantes? Quem lhe disse que o haviam de 
reconhecer e aceitar logo as Conquistas, e que essas de aí por 
diante haviam de estar firmes, sem nenhuma vacilar nem retroceder? 
Quem lhe disse que uma dessas conquistas havia de ser naquele 
tempo governada por um homem muito sisudo e muito cabeludo, e 
que o que governasse noutra se havia de chamar Excelência, e que 
era agudo, e que, sendo instrumento da aclamação, havia de ser 
tirado do cargo por suspeitas da infidelidade, e que essa infidelidade 
não havia de estar no seu escudo? Finalmente, quem lhe disse que o 
Papa não havia de aceitar este Rei, e que lhe havia de suceder na 
coroa um Infante, e não o Príncipe seu primogênito? (VIEIRA, [1659], 
2007, p. 30 - 32). 

 

O que aí se ressalta é a possibilidade de notar, pelas insinuações acima, 

que, sem perder o viés grandíloquo, interpelando pela arte de interpretar, Vieira 

                                                           
75 “Questiona Saraiva, no livro História e utopia: estudos sobre Vieira, por que razão Esperanças de 
Portugal, no plural, e não Esperança, como na obra de Menasseh? Talvez porque, para Vieira, a 
esperança de Portugal fosse a de dois povos.” (SARAIVA, 1992, p. 101). Os dois povos a que se 
refere Saraiva são Israel e Portugal propriamente dito. Israel pelo fato de Vieira mencionar a reunião 
das tribos dispersas reunificadas com o retorno messiânico. Portugal, dispensa-se, logicamente, o 
motivo. Supondo, porém, que colocar o título no plural tenha relação não com os dois povos, porque 
pensar a reunião de Israel, em Vieira, é acreditar que Portugal corresponderia à síntese desta 
reunificação, logo Israel será uma ramificação do domínio português. Esperanças talvez seja por 
condensar fins teologais: D. João, revigorado em D. Sebastião, movimentaria momentos históricos 
diversos de Portugal, ocorrendo a ressurreição juntamente com o poder prometido em profecia pela 
Providência. 
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sopra, profere aos ouvintes, tanto ao bispo, quanto ao Tribunal do Santo Ofício, 

quando julgado, a mais maliciosa, porém constituída de obviedade, e subsequente 

resposta: O Deus verdadeiro era também o Providente de Portugal. Não é de 

estranhar que variados vocábulos desencadeiam a similitude com reis, 

personalidades importantes para desconstrução e construção de sentidos favoráveis 

à invenção na epistolografia vieiriana. Tomemos como exemplos as expressões 

“lobos”, “porco selvagem”, “Rei de Salém” etc., que o autor associa ao Turco, além 

de “pastor-mor” e outras palavras como “Leão” – termo controverso – atribuídas a 

Castela. 

Já os lobos são entrados 
De alcateia nas montanhas, 
Os gados têm esfolados, 
E muitos alobegados, 
Fazendo grande façanha: 
O pastor-mor se assanha, 
E junta seus ovelheiros, 
Esperta sua companha, 
Socorre os seus pegureiros. (VIEIRA, [1659], 2007, p. 36) 

 

No trecho destacado, o termo “pastor-mor” associa-se ao Papa, cujo ato 

primacial é de, segundo a análise do jesuíta, convocar as ovelhas à batalha de 

divulgar a campanha, em especial, dos católicos ao redor do mundo, missão já auto-

imposta aos jesuítas. De modo revelador, Vieira especula sobre o significado de 

alguns termos, por exemplo: “Constança significa Constantinopla e Fernando 

significa el-rei” (VIEIRA, [1659], 2007, p. 42). De Fernando faz derivar “Ferrante”, 

embalando noções de força e contundência verbal para ornar ou enfeitiçar o leitor, a 

fim de persuadi-lo sutilmente. Nomear possibilita a potência do ser, o que, conforme 

Vieira, sugere poder e coragem, atributos inerentes ao que deve comandar uma 

nação para o triunfo, amansá-la como pastor e consolá-la como sacerdote. 

 
E, se houver quem queira insistir, sem razão, em que este seja o 
nome próprio do rei conquistador da Terra Santa, facilmente se pode 
dizer que El-Rei em sua ressurreição, ou em sua assunção ao 
Império, tomará o nome de Fernando; e se assim for, diremos que 
deixou Santo António o nome de Fernando em S. Vicente de Fora, 
para que El-Rei D. João o tomasse. E nesta mudança ou 
acrescentamento de nome (que bem pode El-Rei acrescentar o 
nome de Fernando ao nome de João) se verificaria também aquela 
tradição que diz que o Encoberto terá o nome de ferro; porque nas 
partes de Levante, onde há-de-ser esta empresa, Fernando chama-
se Ferrante, como Jacob, Jaques. Também se pode dizer que, assim 
como Bandarra chamou Infante a El-Rei por ser neto do Infante D. 
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Duarte, assim lhe chamará também Fernando por ser semente de El-
Rei Fernando, como acima tem dito (VIEIRA, [1659], 2007, p. 42 – 
43, grifo do autor). 

 

Vieira balanceia, em seus jogos de argumentação, o que quer revelar e o 

que deseja esconder. Torna ele o texto ora obscuro, ora claro para enredar o leitor 

em seu raciocínio, ou convencê-lo da assunção de El-Rei D. Sebastião como sendo 

D. João IV, além de pensar que este rei há de agir com atitudes maravilhosas e 

inacreditáveis coisas para as terras portuguesas. Inobstante, registram-se, em 

poucas palavras, dois contrapontos referentes à exegese vieiriana, a qual, para dois 

escritores anônimos, coletados por Besselaar (2002), Antonio Vieira comete 

equívocos hermenêuticos. As apologias contrárias ao “chiaroscuro barroco” são 

Ante-Vieira76 e Opinião contrária à da ressurreição del-rei D. João IV. 

Ante-Vieira teria sido escrito por um sebastianista, talvez da Companhia de 

Jesus, que manifesta descrédito nos anúncios do sapateiro de Trancoso, advertindo 

ser a interpretação de Vieira fantasiosa, sobretudo no que concerne à predição que 

fizera acerca do reino de Portugal regovernado por um morto. O escrito divide-se em 

dois momentos, sendo um referente à crítica direta a Vieira, e o outro à exposição 

dos argumentos, um método clássico e escolástico de exposição discursiva. Datado 

de 24 de fevereiro de 1661, com a assinatura Sine nomine vulgus, ou Anônimo 

Curioso, como o autor se referenda, o Ante-Vieira inicia com audácia uma réplica às 

acomodações de Antonio Vieira diante das trovas bandarristas: 

 

Do grande e perspicaz entendimento, do subtil e elevado engenho do 
Padre António Vieira, da Companhia de Jesu, residente agora e novo 
Apóstolo do Maranhão, não se podia esperar menos delicadeza na 
aplicação que faz das profecias de Bandarra a el-Rei Dom João o 
Quarto, nem menos gratidão aos benefícios que o dito rei lhe fez, 
que com o querer ressuscitar depois de tantos anos de morto. Mas 
se ele está no Céu, como piamente cremos, pouco é o favor que lhe 
faz em o querer trazer de lá, ainda que seja para obrar com sua 
ressurreição as maravilhas, que este Reverendo Padre diz que há-de 
obrar, o que tudo, em comparação da posse gloriosa, vem a ser 
fumo, névoa e um pouco de pó e terra. E por parecer este modo de 
redenção, assim pelo apontado como pelo mais que se apontará, mui 
extraordinário, entenderam alguns menos subtis no ajuizar que não 
quadra ao rei morto, senão ao Encuberto, que comumente se julga 

                                                           
76 É sugestivo tal título pelo fato de indicar ironicamente que o texto escrito por um sebastianista 
represente: a) movimento anterior ao de Vieira; b) sonoramente, um ato justificadamente antagônico 
em si mesmo à ideia vieiriana. 
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ser o Senhor Rei D. Sebastião de saudosa memória. (ANÔNIMO 
CURIOSO, 1661 apud BESSELAAR, 2002, p. 147) 

 

Apesar de chamar Antonio Vieira de Reverendo, por conta de tamanha 

sutileza e engenho que o jesuíta emprega na construção textual sobre D. João IV 

em Esperanças de Portugal, o autor anônimo desarticula-lhe o discurso, 

caracterizando-o como fumaça, “névoa e um pouco de pó e terra”. Vieira apenas 

teria implantado esperanças, desculpadas pelos sebastianistas, porque, consoante o 

Anônimo Curioso, mais fácil teria sido aparecer um Rei ausente do que alguém 

comprovadamente morto. Segue a réplica, questionando Bandarra como verdadeiro 

profeta. Para o suposto autor, a Santa Igreja não tem, em seus registros canônicos, 

de Abraão a Nostradamus, um profeta de nome Bandarra, escrevendo que seja 

“necessário saber-se que Deus lho comunicou, ou ser sua vida tão aprovada, que a 

Igreja o canonizasse e tivesse por este, o que mostrámos não proceder no 

Bandarra” (apud BESSELAAR, 2002, p. 151). E a Igreja não chancelaria o sapateiro 

no rol dos notáveis, pois não lhe conferiria o cetro canônico por não ser santo. Ataca 

veementemente a principal proposição de Vieira, vez que o jesuíta não observa com 

afinco o teólogo Agostinho77, nem outras partes exemplificadas nas Escrituras, como 

“sucesso de Elias com Acab” e os “Ninivitas com Jonas78” e ainda assim o 

“arrependimento” de Deus em executar o que teria sido predito caso a nação se 

lamentasse dos erros cometidos. 

Desdenha ainda mais o Anônimo Curioso a comparação feita por Vieira 

entre as pessoas de D. João e de Isaque como “caso tão diferente do outro quanto 

vai do céu à terra” (Ibidem, p. 151), na medida em que exclui esses conceitos, pela 

lógica ou pela filosofia, mostrando serem tão díspares os fatos que envolvem 

Abraão, o filho Isaque e o rei D. João IV. Portanto, embora se tenha em conta a 

retórica pela analogia, parece que Vieira, ao servir-se de uma hermenêutica 

particular, diverge da abordagem interpretativa, comprometendo o sentido, o rumo 

das previsões do próprio texto, e, em contrapartida, tendendo à imaginação e à 

invenção. A hermenêutica, por sua vez, selaria um processo de rompimento com a 

                                                           
77 Hic docemur etiam homines malos prophetiae spiritu futura praedicere. (Este texto nos ensina que 
também indivíduos maus, levados pelo espírito profético, predizem acontecimentos futuros). 
(BESSELAAR, Jose Van Den. Antonio Vieira: profecia e polêmica. Rio de Janeiro: Eduerj, 2002, p. 
149). 
78 Profeta menor que desobedeceu às ordens de Deus para profetizar contra a cidade de Nínive, um 
povo cruel, da região da Assíria, sendo engolido por uma baleia e depois cuspido em terra. 
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retórica analógica. Dessa forma, minando o pensamento vieiriano, o Anônimo 

Curioso desvela a hipótese de que o “Sol dos pregadores” estaria imaginando coisas 

para usufruto próprio e de ratificação das próprias ideias. Em consequência, chama-

o de arguto e sutil nas interpretações que realiza das trovas: 

 
1a, Que sairá do Reino com todo poder dele, e navegará a 
Jerusalém. 2a, Que desbaratará o Turco na passagem de Itália a 
Constantinopla. 3 a, Que o ferirá por sua própria mão, e que se lhe 
virá entregar. 4a, Que ficará senhor da cidade e Império de 
Constantinopla, de que será coroado por Imperador. 5a, Que tornará 
com dois pendões vitoriosos a seu Reino. 6a, Que o introduzirá ao 
Pontífice e à Fé de Cristo às dez tribos de Israel prodigiosamente 
aparecidos. 7a, Que será instrumento da conversão e paz universal 
de todo o Mundo, que é o último fim para que Deus o escolheu 
(VIEIRA, [1659], 2007, p. 58). 

 

A respeito das conclusões sistematizadas por Antonio Vieira, o Anônimo 

Curioso concorda com os acontecimentos descritos. Entretanto, contradita o 

pensamento vieiriano na questão do objeto, vez que não pensa ser o rei-defunto D. 

João IV quem irá reinar, porém, o “Encoberto” que haverá de ressuscitar na própria 

figura do rei D. Sebastião e não em uma pessoa distinta, para assim atestar a 

autenticidade do discurso, e conceito do que se denomina ressurreição e não 

reencarnação. 

O outro escrito, Opinião contrária à da ressurreição del-rei D. João IV, 

possivelmente da mesma época que o anterior, também sem assinatura, reporta-se 

a alusões vieirianas ante as profecias do Bandarra, firmando duas proposições: ou 

as profecias e os oradores são falsos; ou não houve um entendimento por parte do 

intérprete, de maneira que “em se errando o sentido, se erra também o 

entendimento e explicação” (BESSELAAR, 2002, p. 233). É bem verdade que as 

profecias acompanham o sentido alegórico e o literal. Como exemplo, para o judeu, 

o Salvador não poderia vir assentado em um burrinho para entrar triunfalmente em 

Jerusalém, pois isso não representa majestade. Desse jeito, as profecias de Isaías e 

Zacarias não alegorizam, e são antes literais, descontentando os hierosolimitas que 

entendiam figurativamente, de maneira que desencadeia entre os judeus o não 

aceitar Cristo como rei. 
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Segundo o Anônimo, cujos escritos são provenientes do Recôncavo 

Baiano79, talvez a tentativa de igualar-se espacialmente aos escritos de Vieira, 

efetuados no Maranhão e no rio Amazonas, a primeira sentença será dispensada de 

comentários, pelo fato de ele também acreditar ser Bandarra um verdadeiro profeta. 

Entretanto, ao competir com Vieira, o opositor destaca as supostas análises 

equivocadas do jesuíta, primeiro ao declarar que 

 
Vejo erguer hum grão Leão, 
E dar mui grandes bramidos. 
Seus brados serão ouvidos, 
E a todos espantarão.  

 

Nota-se, no fragmento acima, uma hesitação pelo uso da partícula de 

indeterminação “hum”. A partir desta, infere-se tratar de pessoa diversa, consoante 

expõe o contestador, em Opinião contrária à da ressureição del-rei D. João IV, 

assumindo a posição de que “nunca Bandarra, enquanto falou del-Rei D. João, lhe 

chama ‘Leão’, senão ‘Infante’, ‘Rei novo’, ‘Dom João’” (apud BANDARRA, 2002, p. 

242). Nesse debate, o opositor de Vieira esforça-se por macular a interpretação do 

jesuíta, o qual se fixa no entendimento  

 

que a passagem é aquela onde diz o Bandarra que o leão há-de 
tomar o porco selvagem, e é sem dúvida aquela parte do mar que há 
entre Itália e Constantinopla [...] De sorte que o Turco [...] há-de fugir 
de Itália para suas terras, e nesta retirada ou passagem há-de ser 
tomado; (VIEIRA, [1659], 2007, p. 39). 

 

Das celeumas, das dúvidas como a exposta pelo opositor, Vieira afasta-se. 

Afinal, a interpretação pretende comprovar a verdade e mitigar as incertezas para 

que legitime e selecione o discurso fundamental, revelando um hermeneuta atento e 

com autoridade. Constata-se o dito, nos escritos de Bandarra: 

 

Um grande leão se erguerá 
E dará grandes bramidos. 
Seus brados serão ouvidos, 

                                                           
79 Sugere-se autoria de Alexandre de Gusmão ou Antonil (Johannes Antonius Andreonius), “aquele 
Anônimo que se prezava de Toscano e Luquês (de onde o L de Antonil, segundo Capistrano, que 
decifrou o enigma da autoria)” (BOSI, 1992, p. 157), adversários de Antonio Vieira, assinalando-se 
especialmente o seguinte trecho: “E se não for bem aceito este meu trabalho, saiba Vossa Mercê 
também que fiz o papel, indo em uma canoa, não navegando o grande rio das Amazonas, mas um 
dos muitos que cortam e retalham este Recôncavo da Baía, que a cunha melhor há-de ser do mesmo 
pau.” (ANÔNIMO CURIOSO apud BESSELAAR, Jose Van Den. Antonio Vieira: profecia e 
polêmica. Rio de Janeiro: Eduerj, 2002, p. 232). 
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E a todos assombrará. 
Correrá, e morderá 
E fará mui grandes danos,  
E nos Reinos Africanos 
A todos sujeitará. (BANDARRA, 2001, p. 78) 

 

Outra divergência sobreviria à referência ao termo “leão” não endereçado 

explicitamente pelo Bandarra a D. João, pois o chama de Infante na Trova 8880, e, 

no entanto, oferece nova simbologia ao “Encoberto”, tido por alguns profetas da 

época, com variáveis a saber: o Monge Aragonês, a Sibila Eritreia etc. Ou seja: D. 

João não pode pertencer ao tronco genealógico de D. Fernando, pois não pertence 

o Infante à décima sexta geração, salvo a décima sétima, conforme acentua Vieira 

na História do futuro81, e muito menos fará parte da linhagem hereditária, o que tão 

somente competiria a El rei D. Sebastião. Logo, o Anônimo intenta, sobretudo, 

contestar a viabilidade de estabelecimento do reino por D. João IV, e assim 

descaracterizar a função profética de Antonio Vieira. 

Sendo assim, 
 

el-Rei D. João IV não pode ser semente del-Rei D. Fernando por ser 
um dos seus predecessores o Infante D. Duarte, filho del-Rei D. 
Manuel, porque os outros ramos de que procede não são do mesmo 
tronco. Força-nos a necessidade da razão (sem querermos) a dizer, 
ainda que o não entendamos assim, que só el-Rei D. Sebastião no 
mundo pode ter o nome de ser própria e verdadeiramente semente 
del-Rei D. Fernando (ANÔNIMO CURIOSO apud BESSELAAR, 2002, 
p. 243). 

 

Por outro lado, Vieira considera que 
 

                                                           
80 Saia, saia esse Infante 

Bem andante, 
O seu nome é D. João, 
Tire, e leve o pendão, 
E o guião 
Poderoso e triunfante 
Vir-lhe-ão novas num instante 
Daquelas terras prezadas 
As quais estão declaradas 
E afirmadas  
Pelo Rei dali em diante (BANDARRA, 2001, p. 82, 83). 
81 “[...] como era a única Casa de Bragança, descendente do Infante Dom Duarte, irmão menor de 
Dom Henrique; mas neste fio único e tão delgado se veio a verificar que, depois da descendência del-
Rei Dom Afonso Henriques atenuada no décimo sexto rei, tornaria Deus a pôr os Seus olhos nela, 
porque nela se restituiu a coroa que Cristo então lhe dava, sendo restituída (como foi) ao Duque Dom 
João o Segundo de Bragança, Rei Dom João o Quarto de Portugal, e décimo sétimo dos reis 
portugueses, descendente do primeiro Afonso” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 117). 
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Bandarra diz que este Rei descende dos reis de levante até Poente: 
e el-Rei D. João descende dos reis de Portugal, Castela e Aragão, 
que são reis do Poente, e dos reis de Nápoles e Sicília, que são reis 
do Levante. Bandarra diz que este rei tem um irmão bom capitão e 
que não se sabe a irmandade: e el-Rei Dom João é irmão do infante 
D. Duarte, tão bom capitão como sabemos, posto que ainda não 
sabemos quão seu irmão é el-Rei em ser bom capitão (VIEIRA, 
[1659], 2007, p. 71). 

 

Com engenho, malícia e imaginação, Vieira cadencia em seu discurso um 

segmento significativo que alia D. João IV ao Bandarra, consequentemente, a D. 

Sebastião e aos grandes feitos da glória portuguesa. Embora tenha escrito 

Esperanças de Portugal, obrigando-se até mesmo a prestar esclarecimentos ao 

Tribunal do Santo Ofício, é possível salientar que Vieira é julgado pelo que não 

existe, por um projeto organizado em sua mente, um arcabouço fantasioso de 

Portugal como Quinto império do mundo sob o comando de um rei ressuscitado. Em 

outros termos, “Vieira não tinha nada pronto da sua defesa, podendo mostrar à 

Mesa apenas os rascunhos da sua História do futuro, uns trinta cadernos de folha de 

papel, alguns acabados de escrever, outros só principiados.” (BESSELAAR, 1981, p. 

48) 

 

 

2.1.2  Performance narrativa e genealogia da história 

 
 

É possível afirmar que existe, na História do futuro ([1649], 2015), uma 

alternância entre o Vieira Historiador do Futuro e o Profeta do Passado. Executando 

um plano quimérico mediante a restituição do passado, Vieira substitui a falta pela 

reparação, especialmente quando afirma existir uma compensação para a carência 

frásica pelo simples fato de preencher o silêncio com a história. Não acreditamos 

que tal justificativa aconteça, por exemplo, na História do futuro, onde o padre não 

restitui o mistério, mas constitui a falta com outra falta: o futuro, consequentemente, 

conciliado com o imaginário cristão, por um momento, sob ponto de vista do não-

realizado, sem esquecermos que o porvir, na mentalidade cristã, enseja-se pelo 

complemento, não por ausência, porque está próximo. A imaginação se presentifica 

no livro História do futuro, iniciado em 1649, e que levou cerca de quinze anos para 
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ser concluído. Na obra, Vieira prenuncia o futuro de Portugal como Quinto Império 

do mundo, objeto que se inicia com o olhar projetado no passado: 

 
Não escrevemos, com Beroso, as antiguidades dos Assírios, nem, 
com Xenofonte, a dos Persas, nem, com Heródoto, a dos Egípcios, 
nem, com Josefo, a dos Hebreus, nem, com Cúrcio, a dos 
Macedônios, nem com Tucídides, a dos Gregos, nem, com Lívio, a 
dos Romanos, nem com os escritores portugueses as nossas; mas 
escrevemos sem autor o que nenhum deles escreveu nem pôde 
escrever. Eles escreveram histórias do passado para os futuros, nós 
escrevemos a do futuro para os presentes (VIEIRA, [1649], 2015, p. 
64 - 65). 

 

Por meio desse silogismo profetista, na História do futuro o discurso ocorre 

via utilização de passagens bíblicas para ratificar Portugal voltando a ser uma nação 

forte e poderosa. Ou seja, o objetivo é revigorar o país, torná-lo mais firme e 

convincente ante um texto que oferece, a quem o lê, um caráter de discurso 

legitimador da maior autoridade. Pensar em narrativa historiográfica na História do 

futuro, é, quiçá, rediscutir o sentido da história no Ocidente e na Literatura. Vieira 

reconstrói um conceito mítico-religioso, pelo fato de disseminar outro aspecto 

messiânico em Portugal, e determinado tom de mistério para sua obra, justificando 

uma ciência dos futuros, a ponto de arrojar-se historiador do que há de vir: 

 
Hão-de se ler nesta História [grifo do autor], para exaltação da Fé, 
para triunfo da Igreja, para glória de Cristo, para felicidade e paz 
universal do Mundo, altos conselhos, animosas resoluções, 
religiosas empresas, heróicas façanhas, maravilhosas vitórias, 
portentosas conquistas, estranhas e espantosas mudanças de 
estados, de tempos, de gentes, de costumes, de governos, de leis; 
mas leis novas, governos novos, costumes novos, gentes novas, 
tempos novos, estados novos, conselhos e resoluções novas, 
empresas e façanhas novas, conquistas, vitórias, paz, triunfos e 
felicidades novas; e não só novas, porque são futuras, mas porque 
não terão semelhança com elas nenhuma das passadas [...] 
Escreveu Moisés a história do princípio e criação do Mundo, 
ignorada até aquele tempo de quase todos os homens. E com que 
espírito a escreveu? Respondem todos os Padres e Doutores que 
com espírito de profecia. Se já no Mundo houve um profeta do 
passado, por que não haverá um historiador do futuro? (VIEIRA, 
[1649], 2015, p. 65, 66) 

 

O que se evidencia na História do futuro são as vozes que se manifestam: a 

voz de Deus, através das Escrituras; a voz dos apóstolos; e uma terceira, a voz do 

orador-narrador. Vieira, o profeta incompreendido, apresenta nesse livro uma 

narrativa diferenciada e, podendo-se mesmo dizer, às avessas. Trata-se de um 
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exercício de enunciação prognóstica, com vistas ao futuro, que se pretende 

profética, condensando indícios para a concretização do Quinto Império, que, para o 

jesuíta, haveria de ser a nação portuguesa. Vieira reforça as ideias jesuíticas de 

formação, sobretudo idealizando a construção do reino restaurado, cujo epicentro é 

Portugal. Mais uma vez armado com a veemente força verbal das Escrituras – que 

proclamam, mediante profecias, a segunda vinda do Messias e seu reino –, Vieira 

enuncia uma História do e para o Futuro, tomando como pátria, essencialmente, 

Portugal. O empenho encontra reforço nas leituras enviesadas das profecias, e 

também do sapateiro Bandarra, em cujos escritos, segundo Vieira advoga, D. João 

IV será responsável pela Restauração do reino referido, ao instituir o domínio aos 

Braganças, substituindo o mítico e desaparecido D. Sebastião, para isso chamando 

a sua narração de história mas História do futuro. 

Marcado pelo ludismo conceptista da linguagem barroca, Vieira afirma, 

reafirma ou desafirma certezas, desmontando ou reconstruindo o movimento de 

circularidade em sua principal nota estilística. Em meio a alegorias, e no uso 

constante das imagens bíblicas, fundamenta a argumentação e constrói, no balanço 

ideológicos dos conceitos, um discurso político-religioso persuasivo, caracterizado 

por antíteses. A propósito, o engenho oratório do Barroco, a forma organizacional e 

rítmica, e por muitos ângulos do discurso, acaba por gerar modelos ora de fixidez, 

ora de dinamismo.  

Moldam-se em Vieira as imagens de profecia, além dos paradoxos, que 

pondo lado a lado o cronista do futuro e o profeta do passado, fixa uma ordem de 

olhares na criação e na reiteração do todo. Por isso, não é narrada uma história 

única, mas dividida. Consequentemente, Vieira – em um nítido projeto futurístico − 

reafirma a condição do passado dos lusitanos, alimentando, sobretudo, a esperança 

escatológica de recolocar Portugal no topo de domínio do mundo. Desta vez 

governando-o por mil anos, com justiça e paz, sob o império da santa madre Igreja 

Católica Apostólica Romana. Pode-se alegar que historiador não tem uma relação 

direta com autoria da escrita, pois “o historiador concentra sua atenção na coleta de 

documentos, na pesquisa de arquivos e na descoberta de novas fontes” (LIMA, 

2006, p. 46), o que faz dele um olhar em vigília perante acontecimentos, e por isso 

não subjetiva o discurso. Por essa visão paradoxal, que descarta a formação híbrida 

– autobiografia e memória –, o historiador e a história aproximam-se de uma 

terminologia – aporos – que prescreve a história como uma construção discursiva 
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impessoal. Na História do futuro, Vieira investe-se da lógica do historiador, proclama 

sob a autoridade das Escrituras Sagradas, e sem aparente autoria – uma vez que 

utiliza a primeira pessoa do plural −, ocupa-se de uma verdade parcial, optando por 

um porvir promissor para a pátria lusitana, baseado apenas no que considera como 

caráter profético interpretado a partir das Letras Santas.  

Embora empregue um discurso legitimado como historicista, no qual se 

plenifica um conceito particular de História, Vieira difere dos demais historiadores 

por ele citados, pois sua causa será, atravessando os tempos e modos com as 

“cousas e casos” narrados, enaltecer a História que projeta contar, instaurando uma 

espécie de narrativa histórico-religiosa. Fazendo uso da palavra “casos”, Vieira a 

utiliza, arrimando-se nas Trovas bandarristas, confirmando sua posição de cronista 

da “história”, aquele que trata de “novas fontes” imersas no cotidiano popular 

português, provenientes do sapateiro de Trancoso, Gonçalo Annes Bandarra. 

É suscetível de ambiguidades, todavia, a exposição de Vieira como 

narrador-historiador. E mais que isso: um narrador que, ao contrário dos demais e 

reputados historiadores clássicos, narrará o futuro, tornando inusitada a própria 

façanha diferencial de falar de coisas vindouras, do desconhecido, daquilo que ainda 

não se viu, nem ouviu. Ou seja, narrará não apenas como quem conta, mas como 

quem profetiza e vaticina. Leitor apurado de Santo Agostinho, Vieira reafirma: 

 
A história mais antiga começa no princípio do Mundo; a mais 
estendida e continuada acaba nos tempos em que foi escrita. Esta 
nossa começa no tempo em que se escreve, continua por toda a 
duração do Mundo e acaba com o fim dele. Mede os tempos 
vindouros antes de virem, conta os sucessos futuros antes de 
sucederem, e descreve feitos heroicos e famosos, antes de a fama 
os publicar e de serem feitos. (VIEIRA, [1649], 2015, p. 65). 

 

Enquanto a classificação agostiniana acerca da história pressupõe que a 

visão histórica do filósofo vincula-se ao pensamento da narrativa bíblica, tomando 

como ponto norteador os planos terrestre e celestial, é recorrente em Antonio Vieira 

um programa dialético entre o passado e o futuro. O esclarecimento entre os 

ditames epocais se dá entre “o tempo da ficção, sobre que a narrativa humana 

assenta, e o tempo da profecia” (PIMENTEL, 2008, p. 34), constituindo, no presente, 

a ponte entre o conhecimento do passado e as projeções do futuro. Para Vieira, o 

tempo, assim como o planeta, possui dois hemisférios, sendo um superior e visível, 

ao qual chama passado; o outro, inferior e invisível, a que chama o futuro. Entre um 
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e outro, como pêndulos, encontram-se os instantes do presente, o qual encerra o fim 

para o primeiro e o início daquele outro. O presente será o ponto inicial da História 

que se demarca na prosa vieiriana, em cuja narrativa encontraremos novas 

descobertas e perspectivas políticas, messiânicas e utópicas. 

A figura de um rei, representante nacional, fortalece a memória do texto, 

cujos feitos gloriosos, louvados e preservados, favorecem um apelo religioso em 

torno do que se constrói, a ponto de enraizar-se a visão heroica que seja póstuma, 

mas vigorante. Portugal, pela memória funerária de um sarcófago vazio, levanta a 

bandeira identitária do sebastianismo e sua perspectiva messiânica, através da 

evocação de seu povo, destituído de um rei e ansioso pela volta do chamado 

“Encoberto”, cantado nas Trovas de Bandarra, por exemplo, e narrado por Antonio 

Vieira através de um onipotente onirismo e de sua interpretação. A memória, embora 

fraturada e lacunar, redime a existência humana da perda enquanto ser histórico, 

passando a habitar o entre-lugar, a terceira margem, onde a ficcionalidade também 

se manifesta. Talvez seja audacioso dizer que Antonio Vieira coaduna a história e a 

literatura, imprimindo na narrativa um quê de retórica da ficção. A história e a 

literatura compartilham de uma linha tênue, que mescla passado e presente, 

memória e imaginação, tradição e inovação. Enfim, por essa união perpassam os 

escritos vieirianos, fortalecidos pela construção narrativa filtrada pela 

intencionalidade a que se devota: convencer e persuadir para fixar no público a 

crença nos seus particulares devaneios profético-escatológicos. 

Em Vieira, a História imbrica-se à Profecia. Para Brueggeman, “a história 

significa a recordação de clamores que esperam resposta, ensinando o povo a dirigi-

los a quem os leva a sério e a não olhar para as forças inertes e adormecidas, que 

jamais souberam responder” (BRUEGGEMAN, 1983, p. 25). A profecia será a lux 

futurorum, cuja visão do passado, das tradições, é anunciada no presente, no 

momento mesmo em que o profeta enuncia. Face ao êxtase divino, os profetas 

anunciam o vindouro, o escathon, o que não se vê, o invisível, e, caso comprovada a 

instância profética, esta advirá do Senhor, do contrário quem enuncia será um falso 

profeta. 

O profeta terá, assim, uma dupla função na sociedade em que atua: a de 

resgatar a tradição e a de provocar mudanças sociais. Conceitua-se o ministério 

profético como alimento, nutrição, ato de “fazer surgir uma consciência e uma 

percepção alternativa à consciência e à percepção culturais dominantes à nossa 
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volta” (BRUEGGEMAN, 1983, p. 12). A obra de Vieira possui esses indícios, 

conferíveis no momento em que dirige inúmeras críticas à sociedade de seu tempo, 

além de conclamar os súditos portugueses, colonos e indígenas, à luta contra os 

invasores holandeses, e à vida santificada e crística, reconstruindo, por conseguinte, 

a consciência, o imaginário profético do Quinto Império do Mundo para a nação 

lusitana. Diante de tudo isso, Vieira pode, sim, ser classificado, paradoxalmente, 

também como profeta do passado.  

De acordo com a proposta escatológica cristã, o povo escolhido assumirá a 

Cidade celestial, denominada Jerusalém, o reino eterno. Seguindo essa lógica, a 

obra de Vieira é iluminada por quatro instâncias: pela sobrenaturalidade profética; 

pela palavra dos Apóstolos e pais da Igreja; pelo natural discurso; e pela 

experimentação observada. Ao prenunciar, a profecia ganha contornos de divindade, 

de transcendência e, monitorada pelos acontecimentos, circunscreve um caráter 

sobre-humano, espantoso, de maravilhamento.  

É bem verdade que Vieira se detém numa abordagem que prevê a conquista 

do mundo pelos portugueses e, sobretudo, pela Igreja Católica. Os escritos de 

profecia evidenciam isso muito claramente, através da interpretação que Vieira faz 

da mensagem do profeta Daniel acerca do aparecimento do Quinto Império. A 

condição, por esse modo, de sua vidência em Vieira é um retrato da epifania do 

êxtase profético, muito embora ele não tenha verificado essa manifestação no pleno 

domínio do quanto esperançava.  

A certeza vieiriana parte, em verdade, da confirmação dos apóstolos, de que 

o escritor faz uso frequente via textos da Escritura Bíblica com o fim de assegurar a 

verdade no que diz, imbricando um discurso natural e comum ao que lê, e tornando 

assim a abordagem mais próxima dos acontecimentos que presencia – no caso, os 

avanços dos portugueses frente às tropas holandesas, dos inimigos espanhóis, na 

conquista de novos territórios, enfim, no suposto sonho de ver Portugal no domínio 

de todo o mundo. É provável que essa crença nas profecias ainda faça parte do 

imaginário do povo português ou, ao menos, dos ouvintes e leitores de Antonio 

Vieira. Na comparação com o Moisés bíblico, o jesuíta se assemelha a um profeta 

ilhado em território português, assumindo ainda a tarefa de despertar a consciência 

alternativa de seus fiéis através dos sermões e escritos futurísticos. Dessa forma, a 

sua fé nas ações divinas, e suas palavras de anunciador servem de advertência aos 

incrédulos:  
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Leiam e pesem bem estas palavras de Deus os incrédulos e 
desanimados (vícios ambos, e não sei se de pouco, se de mau 
coração) e vejam o perigo em que os pode meter ou tem metido a 
sua incredulidade: sicut locuti estis, sic faciam vobis. Os que pela 
experiência do que têm visto crêem no que está prometido, vê-lo-ão, 
porque são dignos de o verem; os que ao crêem, ou não querem 
crer, a sua mesma incredulidade será a sua sentença, e já que o não 
creram, não o verão (VIEIRA, [1649], 2015, p. 84). 

 

A fé permanece como moeda de crédito fornecido por Deus a Caleb e 

Josué, o que Vieira aproveita para alertar aos “filhos da desconfiança” para se 

espelharem nos exemplos das figuras bíblicas, fazendo uso da tropologia. Os 

portugueses passarão a ser metáforas personificadas das personagens bíblicas 

aplicadas àquele instante, descritas pelo jesuíta. Não havendo como dissociar a 

obra vieiriana dos Livros Sagrados, essa relação de proximidade por semelhança 

representa a intensificação da verdade, enunciada pelo paradoxal profeta do 

passado e historiador do futuro. As construções discursivas então presentes 

demarcam e revelam uma atitude de Imanência. Deus atuaria na história, enquanto 

Vieira, o padre, em seu papel profético, “encoraja o povo para se engajar na história” 

(BRUEGGEMAN, 1983, p. 25), o que se materializaria no sentido eucarístico. Numa 

relação com o Cristo, Vieira aporta ao discurso o teandrismo, rearticulando a história 

do homem em associação com Deus. Ou seja, “poderíamos dizer que a história é 

assumida como expressão da temporalidade da comunhão na plenificação do seu 

Corpo divino” (BORGES, 1995, p. 83). Na hipostasia crística se dá a consumação do 

contato entre o divino e o humano. É através da encarnação do Verbo, memorável 

na Ceia do Senhor e na presentificação teôntica no homem, que se revê o plano 

histórico em que o discurso de Vieira se constitui em continuidade do vir a ser 

temporal e crítico.  

Nos escritos veterotestamentários, a eleição ficaria por conta da nação de 

Israel que, mediante as agonias nos cativeiros, levaria os consoladores e os profetas 

a revelarem os desígnios divinos e lapidarem o povo para alcançar o Paraíso. 

Considera-se essa visão escatológica neotestamentária, cujo princípio inicial seria o 

kairós. Em Vieira, a realidade kairológica seria a assertiva, destacada na expressão 

neque instantia, neque futura. Ambas, por meio da História do futuro, delimitam uma 

sugestiva noção vieiriana – reino de D. João IV está próximo –, parafraseando o princípio 

bíblico cristão. 
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Em seguida, destaca-se o tempo do Consolador, do Espírito Santo, do 

pneuma divino. Conforme dito pelo Profeta, o Cristo, aos discípulos, o Pai enviará 

outro Consolador82, para não deixar os homens na orfandade. Contudo, isso é, sem 

dúvida alguma, um prognóstico do abraço cristológico no homem, fazendo ressurgir 

a conceptio da hipostasia e da continuidade dos feitos de Cristo na terra, através da 

Santa Igreja, do Corpo de Cristo, objetivando a preparação para o estabelecimento 

definitivo do reino de Deus. O Espírito Santo, pós-ressurreição cristã, acompanha 

vividamente os passos do indivíduo imerso na sã doutrina (teandrismo) e reverbera 

as nuances e impulsões cristológicas. O pneuma alimenta e fortalece os seres 

humanos, inserindo-os no rol dos santos, cuja atividade básica será promulgar e 

construir um novo céu e uma nova terra. Vieira anseia por essa situação, embora 

pouca menção faça do Espírito Santo, acreditando piamente que a consumatio in terris 

acontecerá, de fato, após a conversão em massa de índios, mulheres, gentios 

(inimigos e outros reinos) à religião católica por ele professada e voltar-se-ão ao 

cetro português, o qual recebeu do Senhor a profecia missionária e bíblica acerca do 

comando milenarista detentor do novo mundo. Por isso, reitera, ainda, na História do 

futuro, com o nome de  

 
História verdadeira posto que não em todas com igual grau de 
certeza. Nas do primeiro gênero, verdadeira com certeza de fé; nas 
do segundo, verdadeira com certeza teológica; nas do terceiro, 
verdadeira com certeza moral; nas do quarto, verdadeira com certeza 
provável, pelo modo já explicado; sendo a excelência singular desta 
História que toda ela, ou provável, ou moral, ou teológica, ou 
canonicamente, será fundada na primeira a sua Verdade, que é o 
mesmo Deus (VIEIRA, [1649], 2015, p. 237). 

 

Vieira já se encontrará no delinear das conquistas, dos descobrimentos de 

Portugal, testemunhando que “no passado a verá nascida, no presente ressuscitado 

e no futuro glorioso” (VIEIRA, [1649], 2005, p. 144), durante o Seiscentos, 

alegoricamente explanado como sendo “o milagre feito devagar ou obra da 

natureza”, pois eram realidade em 1640 dois eventos importantes, além de outros 

que se sedimentariam ao longo do governo de D. João IV: o sonho da emancipação 

política da Colônia, o avanço na expansão territorial, os vínculos comerciais com 

outras nações, entre outros fatos que ligam Vieira à cronologia e, 

consequentemente, à história. Reconhece-se, portanto, nos fatos do passado a 

                                                           
82 João, 14, 16. 
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presença das experimentações e análises vieirianas, apreendidas do universo 

científico para referendar a propositura da historiografia do futuro. 

Note-se que a história institui o ser no mundo, e isso implica estabelecer-se 

espacial e temporalmente. No período moderno, a ciência e a fé compartilham o 

mesmo espaço sociocultural, entre a dúvida cartesiana e o perspectivismo religioso, 

engendrando-se sacralidade científica e profanação fidedigna. O eu cartesiano 

rearticula-se por tornar o indivíduo objeto de si mesmo e a religião por colocar Deus 

objeto da análise humana. A ciência regressa ao centro das discussões e reinsere-

se forte no vocabulário dos indivíduos. Logo, a história será uma construção do 

discurso, e este, fonte do olhar e posição em que se encontra na sociedade. 

Vieira, na História do futuro, parece estar bem consciente disso. Comporta-

se como historiador ao anunciar, mediante o argumento de autoridade das 

Escrituras Sagradas, o caminho a ser percorrido para alcançar a glória. Embora em 

Antonio Vieira se encontre a legitimidade do historiador, tornando a história um 

construto retórico de enviesadas demarcações teológico-políticas, ainda assim, o 

que não se alcança é o presente, o que se verá com admiração no prodigioso mapa 

descrito: coisas e casos com muitas lacunas faltos de muito para estruturarem a 

História do futuro, vez que “O que ignorou o mundo antigo, o que não conheceu o 

moderno antiguidade” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 65). Os eventos estão atrelados à 

tradição oral e de costumes, às Trovas, e às Sibilas, aos anunciadores de um novo 

tempo, às profecias, Cabala, numerologia, ou seja, munição ao narrador.   

As coisas, por seus devidos efeitos, são intrínsecas à própria história. Vieira 

recompõe a história portuguesa pela hermenêutica, reprogramando-a pela 

genealogia da história em si, a ponto de assentar que  

 
O grego lê com maior gosto as histórias de Grécia, o romano as de 
Roma, e o bárbaro as da sua nação, porque leem feitos seus e de 
seus antepassados. E Portugal, que com novidade inaudita lerá 
nesta História os seus e os de seus vindouros, com quanto maior 
gosto e contentamento, com quanto maior aplauso e alvoroço será 
razão que o faça. [...] E esta História será o silêncio de todas as 
histórias. Os inimigos liam nelas suas ruínas, os êmulos suas invejas, 
e só Portugal suas glórias. Tal é a história, portugueses, que vos 
apresento, e por isso na língua vossa (VIEIRA, [1649], 2015, p. 72). 

 

A partir do fragmento acima, deduz-se que Vieira funda um novo conceito de 

história, que parte e ataca a própria ciência narrada por gregos, por exemplo, 

Heródoto; e romanos, como Políbio ou Tucídides. Enfim, sua História estará acima 
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das demais, tomando a coisa em lugar dos causos, desenhada sob a perspectiva de 

uma nova rota para os portugueses, observando-se as histórias que se 

desenrolaram, com vistas aos eventos que sobrevirão. Isto significa uma arqueologia 

da História, ou a História da história, presumivelmente a história católica, universal. 

Todo narrador experimenta estórias e as transmite oral e verbalmente, 

direcionando a vida alheia, ou pondo-a em confronto com acontecimentos já 

vivenciados. A memória reativada fortalece a cultura de determinado povo e insere 

novas perspectivas, promovendo misturas, instaurando inovações, e, às vezes, 

rompendo com modelos estruturais. O narrador, em suma, (re)constrói a sociedade. 

Por meio da memória que guarda, e ao participar do ambiente onde vive, o narrador 

(re)conta as narrativas do lugar para os descendentes e estes a mantêm 

hereditariamente. Assim, o narrador é a memória viva, aprimorando a linguagem de 

cada lugar. As narrativas inovam-se porque se nutrem de novas experiências, novas 

histórias, novas vivências, e uma nova sociedade, consequentemente.  

Todas as narrativas marcam um reinício. Ou seja, a narrativa é o “agora”, o 

presente. Chama-lhe Genette (1972) narrativa simultânea, isto é, uma enunciação 

que se sucede no processo histórico. Vieira narra uma versão da história da própria 

nação portuguesa, mas tenta, em um jogo retórico – comumente utilizado em 

prédicas e homilias – desviar o olhar sobre a autoria do texto narrativo, ao sujeitar ou 

coletivizar os vocábulos, visto que “chamamos a esta narração história e História do 

Futuro” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 67). O jesuíta aproxima discurso e ficção, deixando 

subentendido que escreve, de fato, literatura, assimilada tal qual fizera Homero, em 

virtude de consentir “para exaltação da Fé, para triunfo da Igreja, para a glória de 

Cristo, para a felicidade e paz universal do Mundo” (idem, p. 65). Segundo Vieira, a 

História do futuro trará relatos de “heróicas façanhas, maravilhosas vitórias, 

portentosas conquistas” (ibidem, p. 65), presumindo que a voz narrativa se iguala à 

das façanhas dos próprios portugueses. 

Eis, enfim, o autor narrativo. Uma das formas de apresentação desse 

narrador acontece quando Vieira rejeita a possibilidade de autoria para a obra em 

questão, ratificando que sua função se inclina para narrar uma história, ou seja, ser 

um narrador-historiador, mas um narrador do futuro. Isso torna mais inusitada a 

façanha desse narrador-historiador: ser aquele que falará de coisas vindouras, do 

desconhecido, daquilo que ainda não se viu, nem ouviu, ou seja, narrar não apenas 

para contar, mas para vaticinar. Logo, esse narrador lança lume sobre o futuro 
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heroico de Portugal. Decorre daí a possibilidade de o sujeito da narração deter 

múltiplas vozes, um conjunto de vozes advindas tanto de Deus, através das 

Escrituras, com suas personagens apostólicas e profetas incorporadas à narrativa 

futurística, tornando-se também alterego do discurso vieiriano, assim como os 

teólogos, os historiadores, os filósofos do próprio tempo, aí se incluindo o próprio 

Vieira. 

Em relação a tais modelos, o “Sol dos pregadores” reinterpreta a história 

subvertendo o passado como símbolo conceitual sine qua non da história. Le Goff 

menciona que “o passado não é só passado, mas é também, no seu funcionamento 

textual, anterior a toda a exegese, portador de valores religiosos, morais, civis etc.” 

(LE GOFF, 2003, p. 213), distribuído, para todos os efeitos, em fábulas, no Gênesis, 

nos Evangelhos, ou melhor, in illo tempore. Em outros termos, o passado imbrica-se 

com a memória. Já para Santo Agostinho, o passado – “o que não existe mais” – 

mantém-se anexo ao Ser, inserido no meio social como fonte de recordação, sinais 

de um costume, cultura, língua, enfim, uma escrita do lugar do povo. A memória 

promove o encontro desse homem consigo mesmo, a recordação dos próprios 

feitos, além dos sentimentos que o envolvam, ora de paz, ora de guerra, ora de 

vitória, ora de derrota, adquiridos através do testemunho alheio ou da experiência 

pessoal. Assim sendo, a memória está num episódio, num perfume que se sente, 

numa voz que se escuta, no registro da realidade distante e, simultaneamente, 

próxima, provocando uma dialesis hegeliana constante no indivíduo. A memória 

funcionará, para Vieira na História do futuro, como base para um novo delineamento 

historiográfico que se há de oferecer a “Portugal, à Europa e ao mundo esta nova e 

nunca ouvida História. As outras histórias contam as coisas passadas; esta promete 

dizer as que estão por vir” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 61). 

Reforçando tal ideia, o jesuíta interage analogamente com a nação lusitana, 

outrora subjugada às rédeas do reino de Castela, e agora unida à nação de Israel, a 

qual esteve em cativeiro no Egito. Nesse ínterim ilustrativo, Vieira ressalta que  

 
Já Deus, Portugueses, nos livrou do cativeiro, já por mercê de Deus 
triunfamos de Faraó e do poder de seus exércitos, já os vimos, não 
uma, mas muitas vezes, afogados no Mar Vermelho de seu próprio 
sangue. Imos caminhando pelo deserto para a Terra da Promissão, e 
pode ser que estejamos já muito perto dela, e do último cumprimento 
das prometidas felicidades. Se há algum tão invejoso dos bens da 
Pátria e tão inimigo de si mesmo que queira retardar o curso de tão 
próspera e feliz jornada e acabar desditosamente a vida, antes de 
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ver o fim desejado dela negue a Deus o que é de Deus e atribua a 
liberdade, as vitórias e o cumprimento das primeiras promessas que 
temos visto, ou a Moisés ou ao ídolo. Quem refere a glória dos bons 
sucessos ao príncipe, ao general, ao ministro, dá a glória de Deus a 
Moisés; quem refere a glória dos bons sucessos ao seu valor, à sua 
ciência militar, ao seu braço, ao seu talento, dá a glória de Deus ao 
ídolo. Por isso se vos escrevem aqui essa mesma liberdade, essas 
mesmas vitórias e esses mesmos sucessos, assim os que já se 
viram, como os que restam para se ver, tantos anos antes revelados 
por Deus. Para que conheça por nossa confissão todo o Mundo que 
são misericórdias suas e não obras do nosso poder; e para que nós, 
como efeitos da providência, da Bondade e Onipotência divina, a 
Deus só as refiramos todas, e a Deus só louvemos e demos as 
graças (VIEIRA, [1649], 2015, p. 82 - 83). 

 

É possível que a interação encontrada entre as Escrituras e a História do 

Futuro seja de foro tão íntimo, como destacado acima, que vige na obra do 

sacerdote tamanha autoridade sagrada quanto a das Escrituras. “Podemos chamar 

a esta nossa História do futuro de livro santo” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 87). Nesse 

emaranhado histórico-profético proporciona-se uma consciência imaginária do que 

seja possível confiar, pelo menos para Vieira, na possibilidade de uma 

transformação no mundo político, econômico, social e essencialmente religioso da 

nação portuguesa. Assim, como se realiza com o povo israelita, seria como um fim 

último para o reino de Portugal a coroação, recebida por Deus, pelo intérprete 

lusitano, cuja consequência-mor seria fundar e estabelecer o Quinto Império do 

Mundo. Antonio Vieira assume, semelhantemente a Moisés, a função de despertar a 

consciência alternativa, advertindo aos céticos para que 

 

Leiam e pesem bem estas palavras de Deus os incrédulos e 
desanimados (vícios ambos, não sei se de pouco, se de mau 
coração) e vejam o perigo em que os pode meter ou tem metido a 
sua incredulidade: sicut locuti estis, sic faciam vobis. Os que pela 
experiência do que têm visto crêem no que está prometido, vê-lo-ão, 
porque são dignos de o verem; os que ao crêem, ou não querem 
crer, a sua mesma incredulidade será a sua sentença, e já que o não 
creram, não o verão (VIEIRA, [1649], 2015, p. 84). 

 
A fé, “firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas 

que se não vêem” (Hebreus, 11:1), serve de alerta, para Vieira, aos “filhos da 

desconfiança” que devem se espelhar na tropologia das Escrituras. A descrença é 

fruto do pecado, consoante Agostinho, e precisa ser afastada dos corações dos 

homens para que eles possam usufruir da Cidade de Deus, o que, em Vieira, 

significa ter usufruto glorioso, ilustre e notável da nação portuguesa sobre os demais 
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impérios. Santo Agostinho tem, sobretudo, ratificado a progressão histórica da vida 

dos que são justos e, também, dos que são injustos, o que, portanto, descortina a 

história de Deus e dos seres, por epifania, em uma linha temporal. Desse jeito, 

incorporados a isso, os portugueses tornam-se metáforas das personagens bíblicas. 

O escrito vieiriano, portanto, e o Livro Sagrado estreitam relação por semelhança ou 

similitude, representando uma forte presença da verdade, configurada por esse 

paradoxal profeta do passado e historiador do futuro, dado que as Escrituras lhe são 

de intensa superioridade canônica, e 

 

a ela damos fé sobre as coisas que não convém ignorar e não somos 

capazes de conhecer por nós mesmos [...], por isso, para as coisas 

fora do alcance dos sentidos, visto não podermos conhecê-las por 

nossa própria conta, buscamos outras testemunhas e damos crédito 

àquelas fora de cujo alcance sensorial não cremos estejam ou 

tenham estado semelhantes coisas (SANTO AGOSTINHO, 2005, p. 

21, v. 2). 

 
 

2.1.3 Vieira e a teologia: da retórica à teleologia portuguesa 

 
 

Perseguindo um delineamento objetivo para a História do futuro, Vieira 

resume assim o percurso da obra:  

 

Divide-se a História do futuro em sete partes ou livros. No primeiro se 
mostra que há de haver no mundo um novo império; no segundo, 
que império há de ser; no terceiro, suas grandezas e felicidades; no 
quarto, os meios por que se há de introduzir; no quinto, em que terra; 
no sexto, em que tempo; no sétimo, em que pessoa. Estas sete 
coisas são as que há de examinar, resolver e provar esta história 
nova, que oferecemos, do Quinto Império do mundo (VIEIRA, [1649], 
2015, p. 72 – 73). 

 

O número sete, cabalístico, é uma espécie de álgebra que remete ao dia do 

Senhor, dia de seu descanso, e glória. Antonio Vieira inicia assim a especulação 

discorrida no sentido do que entende por “mundo”. Evoca José, filho de Jacó, 

governador do Egito, após ser vendido como escravo pelos irmãos, por conta do 

sentimento da inveja. Nominado “Salvador do mundo” na língua egípcia, e com 

ideias progressistas de contenção das pragas, implantação de técnicas agrícolas e 

distribuição de renda e alimentos, José faz o Egito alcançar sete anos de 
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abundância, após sete anos de escassez, além de suprir a necessidade de povos 

circunvizinhos, inclusive dos filhos de Canaã. Com outro exemplo, o Édito de César 

– “Aliste-se o mundo” –, Vieira delimitaria que “pelo Oriente se fechava com o rio 

Tigre, pelo Ocidente com o mar de Cádis, pelo Meio-Dia com o Nilo, e pelo 

Setentrião com o Danúbio e o Reno” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 75). 

O vocábulo “mundo”, no sentido em que o emprega Vieira, alcança ora 

limitação significativa, ora estende-se e amplifica-se. E aos que tentarem tolher a 

interpretação concernente ao termo, subestimando-a e reduzindo-a a meras figuras, 

ou à verbosidade retórica, previne-se o jesuíta ao considerar que 

 

O título desta História não fala de hipérboles nem sinédoques, não 
chama a um pigmeu ‘gigante’ nem a um braço ‘homem’. O mundo de 
que falo é o mundo, aquele mundo e naquele sentido em que disse 
São João: Mundus per ipsum factus est, et mundus eum non 
cognovit83: O mundo que Deus criou, o mundo que O não conheceu, 
e o mundo que O há de conhecer. Quando O não conheceu, negou-
lhe o domínio; quando O conhecer, dar-lhe-á a posse (VIEIRA, 
[1649], 2015, p. 75). 

 

São notórios a apócope e o acréscimo de significantes à construção textual 

em latim, que, em seguida, Vieira traduz em expressão superlativa. A palavra mundo 

implica o desconhecido.  Haverá uma fronteira, um povo, uma comunidade que não 

tenha conhecimento de seu criador? Vieira parece julgar o mundo proposto pelo 

próprio discurso do futuro, à medida que confunde, em algum momento, o clítico ao 

substantivo, supondo ser o mundo português o mundo da História do futuro. Logo, 

após referir-se à Europa e aos três “A”, faz emergir um quarto “A”, de Austral, a 

“terra incógnita”, o espaço da esperança, o lugar do mistério, o mundo agostiniano, 

ou seja, da imutabilidade, haja vista que “foi o mundo do passado, este é o mundo 

presente e este será o futuro; e destes três mundos unidos se formará (que assim o 

formou Deus) um mundo inteiro” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 76), não obstante tente 

afastar, por sua vez, de sua História a mera eloquência, a fim de estimular o 

discurso da esperança, da legitimidade e credibilidade científica e teórica. Reforça, 

então, o cisne barroco a teleologia agostiniana de concepção de mundo e tempo, quiçá 

de mistura entre os conceitos. Vejamos:  

 

                                                           
83 João, 1, 10: “O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não O conheceu”. 
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Por isso, como as Sagradas Letras, que gozam de máxima 
veracidade, dizem que no princípio fez Deus o céu e a terra, dando a 
entender que antes nada fez, pois, se houvesse feito, o mundo não 
foi feito no tempo, mas com o tempo84. O que se faz no tempo faz-se 
depois de algum tempo e antes de algum, depois do passado e antes 
do futuro. Mas não podia haver passado algum, porque não existia 
criatura alguma, cujos mutáveis movimentos o fizessem. O mundo foi 
feito com o tempo, se em sua criação foi feito o movimento mutável 
(SANTO AGOSTINHO, 2005, p. 25, v. 2).  

 

Mundo e tempo, em síntese, representam a história que se desembrulha 

num contínuo, numa única tessitura. A história em Santo Agostinho distingue-se do 

cíclico pensamento dos gregos, por exibir um começo, através da criação, e um fim, 

no que se refere ao tempo de julgamento dos indivíduos. Validam-se, assim, dois 

pontos cruciais para a perspectiva agostiniana, relativos à história: a encarnação e a 

ressurreição. A encarnação é consequência do pecado original, e, portanto, foi 

necessária por causa da queda do homem, ou a encarnação acontece por conta da 

entrada do pecado no mundo. De outra sorte, manifesta-se a ressurreição, 

inaugurada por Cristo em habitat distinto, novo, inusitado, fundando a Nova 

Jerusalém celestial, ou seja, o império espiritual do Cristo. 

Pressupõe-se assim uma sensível influência em Vieira das concepções do 

teólogo Agostinho. Não obstante, quando o jesuíta projeta um fim histórico, sua 

teleologia, no dito mundo, naquela terra absconditas, encoberta, sígnica, comandada 

por um homem, D. João IV, destoa do filósofo medieval, o qual acredita que a cidade 

terrena vive segundo os conceitos e ações dos indivíduos – amantes de si mesmos. 

Logo, cumprirá ao morador da cidade terrena o domínio e, consequentemente, a 

danação. Ao peregrino, em contrapartida, é oferecido o solo celestial, porque é o 

amor a Deus que se toma como primazia. As duas cidades mantêm uma estreita 

relação no céu. Encerra-se a cidade terrena e dela nasce um novo espaço, onde a 

Deus se reservarão a glória, a honra e o louvor. Em contrapartida, para Vieira, os 

louros humanos serão destinados à nação portuguesa. 

À sombra bíblica se segue a figuração dos filhos de cada uma das cidades, 

os da carne ou da desonra, e os filhos da divina promessa. Àqueles sucedeu o 

dilúvio. Deus mandou Noé construir uma arca, “figura da Cidade de Deus peregrina 

                                                           
84 Aqui pode ser parte de uma reflexão a posteriori a respeito do problema e da possibilidade de 
“eternidade do mundo” afirmada pelos pagãos Platão e Aristóteles. Somente como contextualização, 
para Tomás de Aquino é possível que Deus tenha criado o mundo e ainda assim o mundo ser eterno. 
Para Vieira, a noção de creatio do universo é um dado revelado, pois racionalmente é impossível à 
razão concluir algo por sua luz natural. 
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neste mundo, quer dizer, da Igreja, que se salva pelo lenho de que pendeu o 

Mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus” (SANTO AGOSTINHO, 

2005, p. 212, v. 2), com o fim de salvar Noé e sua família, porque eram justos, ou, 

como assegura Santo Agostinho, ao referir-se a Noé, “perfeito em sua geração”. 

Sacramentando com o dilúvio um meio de punição divina para castigar a maldade do 

homem que se multiplicara na terra, salienta-se nas Escrituras o estatuto da 

imaginação profética85, provedora da futura cidade Santa reservada aos habitantes 

considerados justos. 

No desejo de tornar santa a nação portuguesa, Vieira, com estudada perícia 

argumentativa, empenha-se em dissociar o conteúdo (que defende) da falácia, ou 

astúcia da enunciação, da retórica, do mero discurso, prevenindo-se, também, de 

futuras acusações. Afinal, 

 
Os discursos da esperança (que é a última apelação de Castela) são 
os que mais lhe mentiram, porque os homens (quando assim lho 
concedamos) discorrem com a razão, e Deus obra sobre ela. Todos 
os que na matéria de Portugal se governaram pelo discurso erraram 
e se perderam (VIEIRA, [1649], 2015, p. 107). 

 

De todo modo, a esperança se deve basear na fé, conclui Vieira. Arguto, o 

jesuíta se apodera da tática da aparência, do “cortinamento”, para afastar a relação 

direta existente entre a ideologia e a hermenêutica. Ou seja, sustentando a 

possibilidade de distanciamento do seu produto final, a História do futuro, no intuito 

de que sua narrativa equivalha, enquanto prova substancial, à incontestável ciência 

histórica e teológica, conforme a resistência que faria no Tribunal a partir de 1661 e 

com a carta – Esperanças de Portugal, enviada ao bispo do Japão –, embora se 

saiba da existência de trivialidades esboçadas em papéis e um plano arquitetado 

apenas na mente prodigiosa. O que se percebe, então, é o enraizado raciocínio 

espiralar, labiríntico, metamorfoseado em afirmativas do não dizer. Noutro momento,  

 

digo, no discurso da História do futuro as vitórias, os triunfos, as 
conquistas, os reinos, as coroas, e o domínio e sujeição de nações 

                                                           
85 Os livros, depois do Pentateuco (os cinco primeiros livros da Bíblia), constroem uma linha temporal 
e histórica sobre a realeza celestial. A constituição de um novo sacerdócio por Samuel e juízes fiéis à 
causa de Deus, Caleb e Josué, bem como reis, como Davi, Neemias e os profetas Isaías, Ezequiel, 
Daniel, Jeremias e João Batista, culmina por referendar não só a chegada de um Salvador da 
Humanidade e intermediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, mas a anunciação de 
uma terra prometida por Deus aos pais do antepassado, terra de Canaã, Jerusalém terrestre e, com o 
Cristo, a Nova Jerusalém ou Cidade de Deus. 
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tantas e as dilatadas, que lhes estão prometidas, na fé e confiança 
das mesmas promessas se atreverão animosamente a empreendê-
las; sendo certo que, medidas só as forças da potência humana, sem 
ter por fiador a palavra divina, nenhuma razão haveria no mundo que 
se atrevesse a aconselhar, nem ainda temeridade que se arrojasse a 
empreender a desigualdade de tamanhas guerras e a desproporção 
de tão imensas conquistas. Mas as promessas e disposições divinas, 
antecedentemente conhecidas na previsão do futuro, tudo facilitam e 
tudo animam (VIEIRA, [1649], 2015, p. 92). 

 

Talvez cultivando, no desenrolar do livro, a potencialidade bilateral da coisa 

– isto é, “A coisa que pode ser (é possível de ser) pode, contudo, não ser” 

(ARISTÓTELES, 2005, p. 105) –, Vieira diligencia-se em conter a ambiguidade 

exatamente para outorgar potência à argumentação, purificando as duas supostas 

inserções da dúvida nos moldes cartesianos, e convertendo em prova irrefutável, 

com brilho escolástico, suas teses bem fundamentadas. Leitor astuto, conhecedor 

das técnicas da boa condução propositiva desde Homero, o jesuíta balancearia seus 

argumentos entre fortes e fracos.  

Apesar do arrimo da ciência, Vieira não parece oscilar, nem poderia, pois, 

afinal, sua tarefa teologal e até sua vida estariam em risco. Como se sentia 

injustiçado, vítima de conspirações, indignava-se com seus coetâneos, pois “paga-

se as interpretações felicíssimas com calúnia e injúria” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 

446), de sorte que minimiza as fracas proposições no que se refere às histórias 

passadas, e as do presente, em detrimento das não reveladas. Estas últimas 

estariam próximo de desvelar-se, talvez não naquele momento, haja vista sua maior 

proposta recair sobre a esperança e a fé, melhores respostas aos anseios da alma 

portuguesa. 

Vieira não escreveu um tratado teológico na História do futuro. Sua teologia 

encontrava-se disseminada tacitamente, se bem que esparsa, revelando-se como 

pano de fundo, fundamental para o embate travado no Tribunal do Santo Ofício. Em 

homilia própria, resgatando a máxima de que tudo vem de Deus, quando expõe a 

“Primeira Utilidade” da história que alguns desdenham. Encontra justificativa maior e 

primordial para a História, vista esta como um motor, ex machina a movimentar e 

induzir o leitor não atento a pensar em um conjunto linear, embora aparentemente 

confuso e cheio de miscelâneas, que envolve concepções de mundo, história, 

tempo, presente, passado e futuro, e das próprias interpretações naquele período. 

Todas as coisas compõem partes de um todo e, contingencialmente, 
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desencadearão, no propósito da Divina Providência, da Sabedoria Eterna, a 

predestinação, atrelada ao livre arbítrio. 

É difícil conceber essa união, evocada por Pécora em seu Teatro do 

sacramento (1994), pois nos parece provir de teses antagônicas. O livre arbítrio 

tende ao processo de livre escolha do indivíduo frente à vida, aos fatos da inserção 

histórica e da responsabilidade moral, ou seja, a criatura humana possui a liberdade 

de escolha independente da vontade divina. Por outro lado, a predestinação consiste 

na prévia escolha divina para a salvação de uns, pela graça, e a condenação de 

outros pelos motivos opostos – o que implica nítido determinismo teleológico.  

Segue-se apenas um caminho determinado, líquido e certo, outrora 

estabelecido por Deus, incompreensível à mente humana, “porque, quando chega o 

tempo determinado e predefinido por Deus, para que seus segredos se descubram e 

conheçam no Mundo só então, e de nenhum modo antes, se podem manifestar e 

entender” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 147) conceitos a que se prende Vieira. Certo 

será, então, a finalidade primeira: a glória portuguesa, já pré-anunciada divinamente 

e por homens doutos, respeitados ou humildes, e também pelas Escrituras, quando 

Portugal se faz herdeiro por intermédio do descendente de Jafé, Tubal, que povoou 

a Espanha. A hora de acontecer se fez, por conseguinte, determinada por Deus, 

resultando em quebra de modelos, mitos, ditados, do senso comum – “quem passar 

o Cabo de Não, ou tornará ou não”86 (VIEIRA, [1649], 2015, p. 147) –, disposto nos 

anais da navegação portuguesa, que transpunha o Cabo das Tormentas, “por mares 

nunca dantes navegados”, vez que  

 

falemos e ouçamos como católico. O que Deus faz, só Deus o pode 
desfazer; o que Ele levanta, só Ele o pode derrubar. Bem sabe 
Castela (sinal é que o sabe bem, pois chega a o confessar, e no 
mesmo ano em que Portugal se havia de levantar, o estamparam 
assim seus escritos), bem sabe Castela (digo) que Portugal com 
singularidade única entre todos os reinos do Mundo foi reino dado, 
feito e levantado por Deus [...] (VIEIRA, [1649], 2015, p. 128). 

 

 
Assim é que Deus, fiel provedor de Portugal, cumprirá os intentos projetados 

e enunciados, consoante Vieira, que destina a ciência de que todo aquele que 

procede de Deus será digno de conseguir sucessos, glórias, riquezas, triunfos, 

                                                           
86 Provérbio entre os navegantes, conforme João de Barros. (apud VIEIRA, Antonio. História do 
futuro).  
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terras, e repasse à responsabilidade pela fé de angariar os frutos da promessa, o 

que significa dizer que Deus subsiste em si mesmo e guarda Onipotência, fazendo-o 

pelo princípio do ordenamento, destinando aos descobridores dos sete mares um 

reino distinto dos demais, os que já existiram e, presentemente, não mais persistem. 

Logo, aos olhos do pregador, seria algo previsível tal evento, uma vez que Bandarra 

pressentira, as circunstâncias ratificariam e os escritos vieirianos se justificariam. 

Conclui-se daí que toda a análise de Vieira será mesclada de prognósticos, e 

preditos, e, consequentemente, reconhecidos por Deus. 

Assim é que recorre ao testemunho de Palafox87, que se funda no registro 

de três circunstâncias acerca da assunção de D. João, o Quarto, ao reino de 

Portugal, sob nome e análise do israelita rei Saul: 

 

As mesmas intervieram e sucederam na eleição e unção de Saul. 
Primeira, haver profecias de ser Saul o destinado de Deus ao 
Império; segunda, que a profecia não seja só uma, senão algumas; 
terceira, que essas profecias sucedam depois, assim como estavam 
preditas e profetizadas (VIEIRA, [1649], 2015, p. 122). 

 

Reiteradamente Vieira condiciona sua proposta de História do futuro como 

“escudo da presciência”, e contributo da vigência da profecia. Infere, além disso, 

outra noção da escatologia cristã, afirmando-a também antropológica. In principium, 

“na confiança das mesmas profecias, porque uma boa parte da nossa História (como 

veremos em seu lugar) são as do mesmo Apocalipse” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 

177), equiparando-se acintosamente às palavras de João, o evangelista, e logo 

canonizando as próprias assertivas, e a si mesmo enquanto membro da ordem da 

Santa Sé, jesuíta, missionário, defensor dos índios e audacioso e incontinente 

vociferador dos sacramentos e da liturgia católica, confirmando o quanto se 

suspeitava de suas ações. 

Decorre, daí que parte das obras de Vieira se assenta no livro do 

Apocalipse, contingenciado por vaticínios. Mas em que consiste a outra parte, senão 

da história? E mais, dado que uma parcela esteja no livro das últimas coisas, terá 

sido Vieira quem a designaria? Entendendo-se que o Apocalipse narra os últimos 

instantes da Igreja e do mundo no derradeiro livro bíblico, seria História do futuro 

uma ramificação e, consequentemente, continuidade ou complemento àquele? Por 

                                                           
87 Don Juan de Palafox y Mendoça, Bispo de la Puebla de los Angeles, del Consejo Supremo de 
Aragón, na sua História real sagrada. 
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fim, se o último livro das Escrituras contém porção da História do futuro, supõe-se 

ser este resultado daquele. Talvez seja essa a conclusão do próprio Vieira, que 

considera: 

 
Daqui inferimos sem injúria nem agravo de quantas histórias até hoje 
estão escritas no Mundo, que esta História do futuro é mais certa e 
mais verdadeira que todas elas (exceto somente as Histórias 
Sagradas); e ainda esta exceção se não deve entender em todo 
senão em parte; porque grande parte da História do futuro igualará 
na verdade e na certeza, ou, por melhor dizer, se não distinguirá 
delas, por ir toda (como vai) não só fundada nos mesmos textos e 
sentenças da Escritura Divina, mas formada e como tecida deles 
(VIEIRA, [1649], 2015, p. 142). 

 

Em verdade, o trecho acima assinala mais uma artimanha de um Vieira 

exposto em cena, praticando entrecruzamentos entre o todo e a parte, a parte e o 

todo. Vem à tona uma leitura configurada pelo discurso entrecortado, fracionado, de 

raciocínios agudos ou breves, encaixados para suprir momentaneamente uma 

necessidade humana, do ouvinte, bem como possibilitar a compreensão do 

indivíduo, que representa o todo humano mimetizando paixão, emoção, sentimento, 

razão, religião, cultura e carência. Pela exuberância espiritual e parcimônia 

científica, o jesuíta percorre a condição humana incidindo em mistério, apelo ao 

futuro, o lugar escuro iluminado pela luz dos presságios e despontando pelo sol, 

segundo prognostica Gracián:  

 

Servir-se da ausência ou para aumentar o respeito ou a estima. Se a 
presença diminui a fama, a ausência há de aumentá-la; quem, 
ausente, foi tido por leão, presente, foi ridículo parto da montanha. 
Tocadas, as prendas perdem o brilho, pois se verá antes a 
rusticidade do exterior do que a grande substância espiritual 
(GRACIÁN, 1979, p. 183). 

 

Aliás, Vieira intensifica, por meio de arguta enunciação, a técnica da 

reinvenção da história e do experimento exegético. Por caminhos tortuosos, revistos 

com a edição mais recente, 2015, de seu livro da História do futuro, organizada por 

José Eduardo Franco e Pedro Calafate, admite-se um encadeamento, tosco a bem 

da verdade, mas corroborando a tese não só da incessante aplicação dos textos das 

Escrituras, bem como do intrincamento de uma genealogia teológica da história de 

Portugal. Dado o exposto, a falta da verdadeira e exata cronologia, na nova edição da 

História do futuro, antes da segunda parte intitulada pelo jesuíta, aponta para certo 
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truncamento linguístico, o que suspeitamos tenha sido redigida por algum 

amanuense de Vieira. A bem da verdade, o esqueleto textual do livro lembra 

momentaneamente o traçado de Israel (1650), referindo-se à história dos indígenas 

derivada das tribos de Israel. Talvez Vieira se identificasse com a premissa de que a 

imaginação precede a realização. Donde o acúmulo de profecias na História do 

futuro. 

Pontua-se, por outro viés, que o caráter profético vieiriano contenha 

elementos exibidos com o fim de despertar os sentimentos de um povo, mover a 

tradição e agir socialmente. A profecia geralmente emerge em momentos em que a 

cidade está dispersa, em desespero, sob opressão inimiga, e o visionarismo torna 

possível o sonho, a imaginação, a expectativa de dias melhores, no caso entoando 

novos cânticos de louvor ao rei ou a Deus por conta de novos vislumbres de futuro. 

Por esse ângulo, o povo de Israel manteve-se firme no propósito de chegar à terra 

de seu descanso, Canaã. Do cansaço de exílios, das desesperanças, aponta-se 

para um Deus capaz de redimensionar a trajetória de falência de um povo, 

restituindo-lhe seu esplendor, modificando as situações política e cultural antes 

vexatórias e doravante reservadas à dignidade e à honra. Face à crise, por 

conseguinte, o profeta tem recuperados seus lugar e papel na retomada de uma 

possível alegria e renovação da esperança do povo, tal como o fizera Isaías: 

 
Ouvi-me, vós da casa de Jacó 
Tudo que resta da casa de Israel 
Vós a quem carreguei desde o seio materno, 
A quem levei desde o berço 
Até a vossa velhice continuo o mesmo, 
Até vos cobrirdes de cãs continuo 
A carregar-vos 
Eu vos criei e eu vos conduzirei 
Eu vos carregarei e vos salvarei (Isaías, 46, 3 – 4). 

 

Da mesma maneira que Isaías, Vieira ressalta o categórico valor da profecia 

como superação de tempos disfóricos, a exemplo daquele enfrentado por Portugal 

contra Castela, projetando fatos sob o pretexto de contribuir para a inscrição 

documental na história do povo português, de sorte a que este, enfim, leia e se sinta 

orgulhoso de seu itinerário histórico. Afinal, “Este é o modo com que, havendo nossa 

História de caminhar por passos tão escusos e dificultosos, saberá, contudo, onde 
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há-de pôr os pés, e os porá mui seguros, seguindo sempre os raios deste final 

divino” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 136). 

Profetizar, portanto, preenche lacunas da esperança, o que se complementa 

com o resgate da boa memória e das ações relevantemente prestadas pela 

sociedade a fim de que esta ampare e dê sustentação à continuidade do reino. Para 

tanto, importa manifestar-se um discurso lírico, profético, primordial, logo repleto de 

símbolos especificamente mais próximos da realidade transformada, mais coerentes 

com a expectativa e o cotidiano da comunidade ouvinte. Como Gracián assinala, 

 

A imaginação vai mais longe que a vista, e a ilusão que geralmente 
se instala através dos ouvidos, acaba saindo pelos olhos. Quem se 
conserva no centro de sua opinião, conserva a reputação; pois até a 
Fênix se vale do afastamento para ser venerada e do desejo que o 
afastamento excita para ser apreciada (GRACIÁN, 1979, p. 183). 

 

Mas o profeta deve afastar de si a imagem manipuladora, pois nem sempre 

sua ideologia será bem-vinda, e discursivamente necessitará manter-se distante dos 

presságios. Se, para Marx, intrínseca é a identidade ideológica no homem, como 

pode um profeta não confundir o próprio discurso de esperança com o 

assujeitamento de si, da própria ideologia em relação ao povo e a condução do 

pensamento político? Supõe-se a des-ideologização em Vieira sob alguns aspectos, 

sendo principal a referência às Escrituras, mote maior da argumentação vieiriana. 

Serão também considerados as figuras retóricas (metáforas, metonímias, hipérboles 

etc.), a doxologia e, por fim, o disfarce que concentra os recursos anteriores por 

meio da retórica e da hermenêutica. Subscreve-se, portanto, a metáfora mecânica, 

as ideias de neutralidade, a impessoalidade e isenção, pontuando-se a História e, 

consequentemente, a profecia como personagens-mor e inteiramente responsáveis 

por todo o projeto a ser implantado, e que vigorará sob a égide do rei D. João IV de 

Portugal. A atitude social do profeta convida todos à memória, à tradição, nutrindo 

na comunidade o discernimento para algo novo, alternativo, além de prestar 

esclarecimentos a respeito do invólucro cultural em que está inserida a mesma 

comunidade. Desnudadas perante os ouvintes – o auditório –, a moral, a ética, as 

ações e inércias de um rei, de um reinado, ou mesmo uma divindade, serão 

adaptadas à lógica. Logo, haveremos de concordar com Vieira, que afirma: 
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Neste livro ou livros do Pentateuco, que escreveu Moisés, 
compreendeu e abraçou juntamente todas as diferenças do tempo 
passado, presente, futuro. E nem por isso deixou Moisés de ser 
profeta e falar profeticamente em tudo o que escreveu, porque o 
espírito ou lume da profecia não se estreita só no futuro. É a profecia 
uma luz universal que se estende a todo o tempo e a todo o lugar, 
tendo por ofício descobrir as coisas escondidas e manifestar as 
ocultas em qualquer parte que estão, estiveram ou hão de estar, e 
em qualquer tempo que são, foram ou hão de ser (VIEIRA, [1649], 
2015, p. 237). 

 

Consciente da função profética, na segunda parte da História do futuro, 

Vieira se dedica intensamente ao relato e à força das palavras, perfilando o caminho 

descrito pelos profetas do Antigo Testamento. Sob o título Profetas Antigos e 

Sagrados, destaca-os no subtítulo Daniel e todos os profetas maiores e menores, 

assim, justificando-se: “reduzimos todos os profetas a um capítulo e nem por isso 

será largo, porque só diremos deles o que importa aos fundamentos da nossa 

história” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 226). O “Crisóstomo português” situa-se, ele 

mesmo, após uma pequena introdução, entre esses profetas maiores e menores88, 

enumerando-os historicamente, em seguida, agregando-lhes comentários de 

Esdras, salta partes, do subtítulo 1 supra vai para o terceiro, Esdras; deste para 

quinto sobre Noé e daí, para 35, cujo subtítulo é Abraão, Isaac e Jacó. Vieira, de 

acordo com Calafate (2015), apontado em notas no livro História do futuro, deixa 

folhas em branco. 

Esdras, registrado anteriormente por Santo Agostinho, tornou-se restaurador 

das Escrituras Sagradas que se encontrariam viciadas diante de tantos 

desconcertos e influências das guerras, do pecado, do cativeiro por onde 

caminhavam os hebreus, e “por esta razão, escolheu Deus a Esdras por reparador e 

restaurador delas, infundindo-lhe por junto o mesmo espírito e luz divina” (VIEIRA, 

[1649], 2015, p. 233). Noé, Abraão, Isaque e Jacó, Moisés, Salomão, São Paulo, 

São João e Davi formam o conjunto de profetas elencados na História do futuro, 

seguindo talvez uma lógica da mais recente tradição eclesiástica, junto às Sibilas, 

revistas na epopeia homérica  (Sibila Eritreia), dispersas nos tempos de Sólon (Sibila 

Helispôntica), em Virgílio, Cumeia, e a Caldeia ou Hebreia, a Pérsica, que partilham 

                                                           
88 “O 1º estado foi antes do 1º cativeiro de Babilónia durou 90 anos e profetizou nele Oseias, Isaías, 
Joel, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum; o 2º estado foi antes do seguindo cativeiro, durou 122 anos e 
profetizou nele Habacuc, Sofonias, Jeremias, Ezequiel; o 3º estado foi no mesmo cativeiro, durou 70 
anos e profetizou nele Baruc e Daniel; o quarto estado foi depois do cativeiro, durou 18 e profetizou 
nele Ageu, Zacarias, Malaquias” (VIEIRA, Antonio. História do futuro. Organizado por Pedro 
Calafate. Lisboa: Temas e debates, 2015, p. 227). 
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da opinião comum dos escritores da Igreja  que escrevem “com espírito divino e 

profético” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 264). 

Vieira cataloga o 5º livro de Pedro Garcia Galarza, Evangelicarum 

Institutionum, onde se harmonizam as Sibilas com os profetas, de modo que “o 

mesmo Espírito que alumiou aos profetas entre os hebreus foi o que falara pelas 

sibilas entre os gentios” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 265). Acrescente-se ainda 

Possevino, no 2º livro da Biblioteca selecta, a qual assenta que grande número de 

padres tem nas Sibilas a inspiração divina. Somados a isso, muitos críticos da época 

contra as Sibilas alegavam as mesmas tessituras sibilinas para contra-argumentar, à 

medida que “se não os tivessem por sólidos e verdadeiros testemunhos da doutrina 

que queriam persuadir, a qual verdade só se podia fundar na autoridade e revelação 

divina, sendo como era de coisas futuras tantos séculos antes preditas” (VIEIRA, 

[1649], 2015, p. 265). O ultimato é do apóstolo Paulo, exortando os não judeus à 

leitura dos textos sibilinos, “porque neles creriam os mesmos mistérios da fé que ele 

lhes pregava, assim os presentes que deviam crer como os futuros que haviam de 

esperar” (apud VIEIRA, [1649], 2015, p. 266). 

Em seguida, após larga exposição sobre as Sibilas, Vieira retoma o assunto 

do espírito profético, passando a descrevê-lo, compassadamente com o bispo São 

Metódio, o “rei dos romanos”, ou, como esclarece o jesuíta, “romanos aqui não é 

nome que signifique nação, senão religião, na forma que hoje todos os católicos se 

chamam ‘romanos’ por ser Roma a cabeça da Igreja, como antigamente o era do 

império” (VIEIRA,[1649], 2015, p. 291), além de mencionar os taumaturgos da 

América, padres José de Anchieta e João de Almeida, como fonte de atuação 

jesuítica na evangelização e expansão do reino católico entre os indígenas. Assim 

também incorpora os matemáticos, aos quais tributa louvor devido à precisão dos 

cálculos, e também as profecias em si, pois “o sucesso das coisas preditas não só é 

prova de qualquer modo, senão prova invencível e invictíssima de que as ditas 

predições foram proféticas e reveladas por Deus” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 317) – 

“de maneira que de coisa certa e sem dúvida que pelos sucessos das coisas 

profetizadas se prova certa e indubitavelmente a verdade das profecias” (VIEIRA, 

[1649], 2015, p. 323). Consuma-se, aí, a hipótese sob a qual o estilo de Cristo instrui 

acerca do reconhecimento de uma profecia factivelmente divina, qual seja  
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acompanhar e ajuntar sempre duas profecias, ou das mesmas coisas 
ou de diversas e contrárias entre si, uma das quais se cumprisse de 
presente e outra ficasse reservada para o futuro, porque desta 
maneira, anda os que fossem mais pertinazes em duvidar, ficavam 
convencidos, pois o sucesso da verdade infalível e de suas 
promessas, e experiência da primeira que já estava cumprida, 
obrigava a crer igualmente a segunda, que ainda estava por cumprir 
(VIEIRA, [1649], 2015, p. 350). 

 

O jesuíta, antes de adentrar verticalmente a matéria principal, escolhe 

perpassar seu discurso por mais uma forma de justificar todo o construto histórico, 

adotado com o teor de verdade e ciência, acolhendo substratos importantes para o 

fundo que sua forma construiria, tais como os legados de escolásticos e 

eclesiásticos, desde os pagãos Quintiliano e Cícero aos teologais Agostinho, Aquino, 

Clemente, Crisóstomo, Jerônimo, entre outros, tanto quanto de filósofos, ou 

historiadores – cujas fontes provêm da mentira –, até chegar ao trovador popular, os 

mitos e lendas, além de personagens das Escrituras Sagradas. Enfim, com a 

História do futuro Vieira realiza um caldeirão bem elaborado de tudo o que organize 

a real propositura de seus intentos em relação à nação portuguesa, dourando as 

decepções através da arte retórica. É bom frisar que o juízo acometido contra Vieira 

pelo Santo Ofício pode ser posto a partir de toda uma elaboração mental do padre, 

julgando-se o conteúdo bandarrista, por conta da emissão do texto ao bispo do 

Japão, mas também o Quinto Império, que não participa da pauta de julgamento 

pelo fato de estar exclusivamente no palpite intencionalmente preservado por 

Antonio Vieira. Afinal, os sábios nunca se defendem por escrito, como adverte 

Gracián, contemporâneo de Vieira, 

 

pois fica o rastro e acaba sendo antes glória para o rival do que 
castigo para o atrevimento. É astúcia de indignos opor-se a grandes 
personagens para serem celebrados por tabela, já que não o 
merecem em seu direito próprio: a muitos não conheceríamos, não 
tivessem feito caso deles os seus excelentes adversários (GRACIÁN, 
1979, p. 137). 

 

Posicionar-se contrário ao jesuíta representava desautorizar, por 

conseguinte, o pensamento histórico de toda a humanidade. Na História do futuro, a 

humanidade sintetiza-se. Mais: o indivíduo se organiza num pretenso e pretensioso 

reinado português. O auge da recompensa de Portugal estaria próximo, condensado 

nas ideias presentes nessa obra, assim como os devaneios, as veleidades, as 
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utopias humanas, sobretudo, de um jesuíta apaixonado pela febre de pensar. A 

História do futuro propriamente dita inicia-se de forma vertiginosa: 

 

Entrando a tratar do Quinto Império do Mundo (grande assunto deste 
nosso pequeno trabalho), para que procedamos com a distinção e 
clareza tão necessária em toda a história, e muito mais na deste 
gênero, a primeira coisa que se oferece para averiguar e saber é que 
impérios tenham sido ou hajam de ser os outros quatro, em respeito 
e suposição dos quais este novo de que falamos se chama quinto 
(VIEIRA, [1649], 2015, p. 433). 

 

Engrandecer o assunto em face do esforço de enaltecer a ideia em relação à 

ação será uma mera técnica ou simplesmente um deslocamento enunciativo? 

Pressupondo a técnica de deslocamento enunciativo, Vieira revela-se um mestre em 

disfarces. O discurso, arma potencialmente disposta, enquadra-se em uma lógica 

racionalista, tecnicista, advinda das memórias em torno de um merchandising 

teológico e histórico. Ajusta-se, paralelamente, às máximas do coetâneo Gracián, 

cujos conselhos para manobrar o desprezo alheio se revelam bom estratagema. 

Suspeita-se que Vieira assim o tivesse feito para desviar o foco das letras, da prova 

documental, em razão da grandiosidade que se epifaniza diante dos olhos humanos. 

O desprezo de si mesmo talvez seja uma política de converter o pensamento 

imaginativo e histórico do Quinto Império para uma organização do des-pensar suas 

palavras rascunhadas sobre o futuro de glória de Portugal. 

O “cisne barroco” mergulha numa leitura particular da obra de Daniel, na 

parte do sonho de Nabucodonosor89, narrando uma existência de cinco reinos. 

                                                           
89 Daniel, capitulo 2, versos: 28 – 43: “Este é o sonho do rei, que o rei viu quando estava deitado: O 
rei estava em sua cama e pensava no que iria acontecer no futuro. Aquele que revela os segredos lhe 
fez saber o que acontecerá. Eu desvendo essa questão, não é porque tenho sabedoria maior do que 
outros homens; é apenas para que eu possa dar-lhe, ó rei, a explicação e interpretação das imagens 
que lhe povoam a mente. O rei teve uma visão: era uma estátua. Era grandiosa essa estátua, e o seu 
esplendor era extraordinário. Ela estava em pé diante do rei, e a sua aparência era terrível. A cabeça 
dela era de ouro bom; o seu peito e braços, de prata; o seu ventre e as coxas, de cobre; as suas 
pernas, de ferro; e os seus pés, parte de ferro e parte de barro. [...] Vossa Majestade é o rei dos reis, 
porque o Deus dos céus lhe deu o reino e o poder, a força e a honra. E onde quer que habitem, 
entregou-lhe os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, para que o rei domine 
tudo isso. Assim, o rei é a cabeça de ouro. Depois de Vossa Majestade, vai aparecer outro reino na 
terra, menor que o seu. Em seguida, um terceiro reino, o de bronze, que dominará toda a terra. O 
quarto reino será forte como o ferro; pois, assim como o ferro esmaga e esmigalha tudo, assim 
também ele quebrará e esmigalhará todos os outros. E os pés e os dedos, parte de barro e parte de 
ferro, que o rei viu, significam um reino dividido. Ele tem a dureza do ferro, pois o rei viu ferro 
misturado com barro. Os dedos dos pés, metade de ferro e metade de barro, significam um reino 
firme por um lado, mas fraco por outro. O ferro que o rei viu misturado com barro significa que as 
pessoas se juntarão por casamentos, porém não se ligarão umas com as outras, assim como o ferro 
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Quatro destes já teriam dominado o mundo, sobrevindo um quinto que a todos 

suplantaria, subsistindo por toda a eternidade. Para Vieira, o quinto reino, 

visivelmente, era Portugal. Vale destacar que os versos recebem a interpretação 

pacífica entre os padres de sua época, sendo o ouro o reino assírio, a cabeça, sob o 

atual domínio de Nabucodonosor; a prata, peito e braços, o império persa; o bronze, 

ventre, império dos gregos; o ferro, quarto, as pernas e os pés do Império Romano; 

“assim este é e há-de ser o último Império dos que naquela estátua se 

representavam” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 440). Então, arremata: 

 

Em respeito, pois, e suposição destes quatro Impérios, chamamos 
Império Quinto ao novo e futuro que mostrará o discurso desta nossa 
História. O qual se há-de seguir, seguir ao Império Romano na 
mesma forma de sucessão em que o Romano se seguiu ao Grego, o 
Grego ao Persa e o Persa ao Assírio. E assim como o Império dos 
Persas se chama o Segundo Império, porque sucedeu ao dos 
Assírios, que foi o primeiro do Mundo, e o dos Gregos se chama o 
Terceiro, porque sucedeu ao dos Assírios e dos Persas, e o dos 
Romanos se chama o Quarto, porque sucedeu ao dos Assírios, ao 
dos Persas e ao dos Gregos, assim, este nosso Império, porque há-
de suceder ao dos Assírios, Persas, Gregos e Romanos (como logo 
veremos) se deve chamar com a mesma razão e propriedade o 
Quinto Império do Mundo (VIEIRA, [1649], 2015, p. 247, grifo do 
autor). 

 

A leitura de Vieira é assim incisiva: o novo império é um mistério. A extensão 

romana, do quarto domínio, conforme o sonho do rei da Babilônia, na opinião do 

jesuíta, simboliza Constantinopla e Roma, os dois reinos distintos, vez que 

provenientes de duas pernas, cujos dez dedos fariam referência a dez imperadores 

romanos, menores ou maiores. Não é de surpreender a audácia de Vieira, a ponto 

de dar sentido às extremidades dos dedos dos pés das imagens como se fossem 

prolongamento do domínio e duração do império de Roma, culminando, no mesmo 

dia em que se processa sua escrita da História do futuro, na profecia de Daniel. Mas 

de onde surge Portugal?  

A estátua possui os pés com barro e ferro misturados. A esta, Vieira atribui o 

ser da Espanha; à outra o de Portugal. Narra-se que “o ferro de Espanha se havia 

de unir todo ao ferro do Império, vemo-lo todo infelizmente convertido contra 

Portugal, mas, por isso mesmo, infelizmente! Se este ferro se unira ao Império 

                                                                                                                                                                                     
não faz liga com o barro.” (In: Nova Bíblia Pastoral. Direção, editoria e revisão exegética de Paulo 
Bazaglia. São Paulo: Paulus, 2014).  
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contra o Turco, fora ferro, mas, porque se desune dele em tal ocasião e se converte 

contra Portugal, barro” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 444). É conclusivo que, depois dos 

três reinos especificados, o quarto emerge de um formato que, sob as devidas 

palavras de Vieira,  

 

ainda hoje dura, que é o Romano, há-de haver um novo e melhor 
Império que há de ser o quinto e último. Esta suposição é de Fé, 
porque assim o lemos nas Escrituras, é de experiência, porque assim 
o mostrou o sucesso dos tempos, e é de razão, porque assim se 
infere por bom discurso (VIEIRA, [1649], 2015, p. 446). 

 
 
 

2.2 VIEIRA HERMENEUTA: CONSIDERAÇÕES 

 

O aprofundamento e frequente revisita de Vieira ao texto das Escrituras é 

essencial para o desenvolvimento de suas teses quinto-imperialistas, implicando 

uma exegese que ratifica a retomada triunfal da nação portuguesa, mantendo-se em 

exposição um discurso prodigiosamente articulado da história com a literatura. Vieira 

assim o justifica: 

 
Finalmente, é certo que os Padres não concordaram em tudo, antes 
discordaram em muitas coisas e tiveram diferentes opiniões, e ainda 
controvérsias mui disputadas entre si, como as têm hoje os teólogos 
do nosso tempo, sendo estas pacíficas batalhas as que têm dado 
tantas vitórias à Igreja, como triunfos à Verdade. E no particular da 
exposição das Escrituras (que é o nosso ponto), as interpretam 
muitas vezes os Padres em tão diversos e ainda encontrados 
sentidos, como se lê em seus comentários, ou pela escuridade de 
muitos lugares delas, ou por sua fecundidade, ou pela diversidade 
natural dos mesmos entendimentos que são tão diferentes nas almas 
dos homens como os rostos nos corpos e para que se entenda 
melhor a liberdade ou licença que temos para interpretar as 
Escrituras nestes casos em que os Padres discordam, vejamos 
primeiro a quanto se estende a obrigação que nos põe a Igreja de os 
seguir, quando entre si concordavam (VIEIRA, [1649], 2015, p. 219 - 
220). 

 

Do trecho supracitado, derivam caminhos apontados por Vieira como 

capazes de concentrar os construtos do próprio processo de percepção 

hermenêutica e literária dos discursos proféticos, dos sermões e, talvez, das 

inúmeras correspondências. Diante da obscuridade, da riqueza dos entendimentos 

que as narrativas bíblicas proporcionam à leitura vieiriana, julga-se necessário 
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também observar que a permissividade do uso textual das Escrituras e o raciocínio 

lógico-argumentativo do pensador norteiam formas diversas de olhar o texto, 

interpretá-lo e enquadrá-lo em diferentes parâmetros socioculturais. A ciência 

hermenêutica origina-se da concepção mítica de Hermes, deus grego que esclarece 

as mensagens dos deuses, traduzindo-as aos humanos, intermediando ou 

controlando, assim, a interpretação dos termos. Daí, talvez, pensar-se que as 

palavras não devam ser analisadas muito distantes do texto em que estão inseridas 

e paralelamente de todo o contexto que as cerca. Mas não seria o texto, dono de si 

mesmo, capaz de não se subjugar aos limites impostos por um encaixotamento? Em 

que consistiria, afinal, a força retórica de uma obra se nela subsistisse um 

cerceamento elucidativo? É possível afirmar que o texto possui autonomia ou se 

submete ao delineamento do leitor90? 

Em face do que pondera Nietzsche – “Não há fatos, só interpretações”91 

(NIETZSCHE, 1872 - 1873, p. 222) –, levanta-se a reflexão de como seria possível 

estabelecer uma verdade única, se a interpretação, atrelada à recepção textual, 

conduz a múltiplos olhares e verdades, pondo em xeque a história, a enunciação e a 

palavra. Distingue-se, nesse momento, o conceito de verdade nietzschiana, datada 

do século XIX, cujo caráter subjetivo pertence à percepção do produtor da 

linguagem e filosofia, e a noção de verdade enquanto proposição em si, posto que o 

ato de interpretar marca, delimita, institui uma verdade discursiva. Ou seja, o 

verdadeiro ou o falso não estão fora da proposição. 

Se considerarmos o leitor segundo o pensamento de Compagnon, em O 

demônio da teoria, acataremos a versão dúplice, paradoxal de que “a obra é aberta 

[...] para que o leitor lhe obedeça” (COMPAGNON, 2006, p. 153). Entre a liberdade 

de poder utilizar o texto e a imposição de respeitá-lo em suas regras, o leitor 

intromete-se nas composições discursivas, consideradas, por sua vez, não 

conclusas, vez que se comportam como constituições vivas, latentes para novas 

organizações de leitura por parte daquele que lê, evocando a noção de Obra aberta 

inaugurada por Umberto Eco. Consuma-se como obra aberta “uma nova dialética 

entre obra e intérprete” (ECO, 2013, p. 40), desenvolvida, sobretudo, a partir da 

fundamentação estética. Logo, perante o fruir, o texto finalizado pelo autor reacende-

                                                           
90 Imagine-se leitor de Vieira e, por sua vez, dos textos do jesuíta, e o próprio Vieira enquanto leitor 
social e dos próprios escritos. 
91 “Contra el positivismo, que se queda en el fenómeno «sólo hay hechos», yo diría, no, precisamente 
no hay hechos, sólo interpretaciones.” 
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se nas mãos do leitor, cujas vivências existenciais, concretas, cotidianas, e mais as 

sensibilidades e subjetividades, interajam com as formas objetivadas no circuito 

textual. 

 

Nesse sentido, portanto, uma obra de arte, forma acabada e fechada 
em sua perfeição de organismo perfeitamente calibrado, é também 
aberta, i. e., passível de mil interpretações diferentes, sem que isso 
redunde em alteração de sua irreproduzível singularidade (ECO, 
2013, p. 40). 
 

Face a essa visão de Eco, afloram outros questionamentos: avaliando a obra 

de Vieira, tomando por referente o leitor contemporâneo, como lha atribuiremos: 

aberta ou fechada? Logo, que leitura se fará do texto de per si, do que Vieira 

produz? E Vieira, de que forma se imporá na leitura que executa das Santas Letras? 

Primeiramente esclareça-se que as composições do padre mantêm-se ad tempore, 

visto tornar-se suscetível de críticas até hoje. Inobstante, infere-se, para tanto, a 

seguinte perspectiva, quando se aprecia o processo discursivo e literário vieiriano: a 

redação textual não permite deslocamentos anacrônicos, vez que se enraízam em 

um terreno temporal e espacial historicamente bem definido, com as palavras 

compondo o paradigma sígnico textual e obedecendo ao contexto, estabelecido pelo 

autor.  

Dado que o contexto e a tessitura, e suas amarras, restringem o floreio, e 

tendo em vista a fruição no sentido exposto por Eco (2013), o leitor vê-se compelido 

a não interferir na performatividade da transcrição dos escritos de Vieira. Tais 

construtos associam-se à tarefa pura e simples da persuasão, encerrados em um 

propósito didático (docere) da oratória jesuítica, marcada espacialmente por 

microcontextos, enclausurando a linguagem na singularidade e nas especificidades 

fáticas. Então, presencia-se uma línea literária e argumentativa, racionalmente 

sinuosa, nos sermões, ora para invocar o espírito de resistência dos portugueses 

contra os holandeses, ora louvar os feitos da realeza portuguesa, bem como, a 

posteriori, na propositura de se implementar a crença em mitos, ou profecias – 

inclusive as do próprio discurso proferido –, as quais calcificam o triunfo quinto-

imperialista de Portugal. Suspeita-se, portanto, que toda a obra vieiriana esteja 

presa ao tempo e espaço cronológicos de criação, ainda mais se avaliamos Vieira 

sob a condição de autor imbricado na forma ao instituir o já instituído, que é o 

modelo textual retórico de seus predecessores, além da organização exegética 
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medieval, em que residem a recepção diversa ou a subjetividade difusa nos 

discursos vieirianos. 

Esses textos podem soar concretos, destituídos de abstração, da 

performatividade aparentemente perceptível nas narrativas. Luis Antonio Verney 

([1746], 1991), no Verdadeiro método de estudar, define a prosa de Vieira, mais 

especificamente, como técnica persuasiva, adstrita ao delectare, e não ao movere. Ou 

seja, as coisas não acontecem posteriores às pronunciações discursivas do jesuíta, 

porém funcionam como plano, projeto, vislumbre, descortinamento do que, 

provavelmente, se estabelecerá para a nação portuguesa em um futuro próximo.  

Todo o discurso vieiriano vincula-se a partir do lugar do enunciador. Assim 

sendo, Vieira é notadamente um sujeito de um discurso ideológico configurado. Se 

não houvesse o “como se”, ou seja, a viabilidade de tornar o texto aquilo que o autor 

pretende que seja, não poderíamos lê-lo como deseja o senso comum. O discurso 

do padre, portanto, é uma projeção de princípios, reverberando a verdade 

monocraticamente administrada pelo raciocínio lógico-argumentativo. Avança-se de 

um conceptismo hermetizado a um cultismo de ideias. Em vista dos juízos do 

honorável pregador, elenca-se, ante a própria intervenção da formação discursiva 

encontrada nas composições, o registro de fontes, incorporadas desde a égide 

medieval, dispondo luz às considerações hermenêuticas do jesuíta.  

Em verdade, a expressão “como se” manifesta-se pelo aproveitamento das 

Escrituras. A fertilidade textual vieiriana prescreve-se por meio das Letras Sagradas, 

tornando maleável a linguagem sermonária, epistolográfica e, em especial, profética. 

Esta inaugura fatos, eventos, estabelecendo uma nova verdade, em suma, uma 

nova história, haja vista que “a verdade das proposições consiste na 

correspondência com os fatos” (ARISTÓTELES, 2005, p. 93), engendrando, na 

mesma proporção, um mecanismo literário, uma nova forma de narrar. Vieira 

passeia da certeza à verdade e, desta, à verossimilhança. As Escrituras bíblicas, 

minadouro, manancial de fecundidade, ao relacionar-se com a linguagem do 

“Crisóstomo português”, firmam, por conseguinte, um todo uníssono, descrevendo, 

pela hermenêutica, uma lógica vária, não só do eu, da subjetividade trespassada 

nos conflitos barrocos dos indivíduos, aplainados no estilo, sinuoso, mas, sobretudo, 

no enviesamento de uma prosa assaz viva, necessária ao preenchimento das 

lacunas de quem a lê. 
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Sobretudo se a compararmos com a poesia homérica, que incide na 

universalidade temática da humanidade, nos sentimentos, relações interpessoais, 

embaraços amorosos entre as personagens, conquistas e derrotas, a mitologia e a 

história, a obra de Vieira atravessa e se faz acompanhar das narrativas bíblicas cuja 

inspiração alcança semelhantes nuances logradas por Homero, seja quanto à 

poetização e o interesse coletivo, percebendo-se divergência apenas quanto aos 

efeitos estilísticos. Em Homero, conforme Auerbach (2013), os vestígios de 

retardamento do desfecho, da tensão entre o épico e o trágico, ajustam-se “na 

necessidade do estilo homérico de não deixar o que é mencionado na penumbra ou 

inacabado” (AUERBACH, 2013, p. 3). Ainda acompanhando o mesmo autor, em se 

tratando dos textos bíblicos, o fim da narrativa nunca está posto, porém reticente, 

apto à continuidade, desenhando um princípio de incompletude. Trata-se da 

potência que se adere ao texto bíblico, i. e., “a possibilidade de ser e de não ser” 

(ARISTÓTELES, 2005, p. 92), o que se denomina de “como se”. 

Na medida em que Vieira arquiteta eventos futuros, a partir da leitura do livro 

de Daniel e das trovas bandarristas, para projetar o triunfo português, apropria-se 

também do inacabado, do absconditus, do sem espaço e tempo definidos, enfim, a 

intervenção presentificada pelo silêncio. Logo, rompe-se o mistério pela 

hermenêutica, ou instaura-se o misterioso pelas escrituras literárias vieirianas. A 

interpenetração e interpretação dos textos, feitas pelo autor, contemporizam olhares 

ao passado da própria raiz portuguesa, condicionando o ato profético ao seu 

resultado. Ratificando o processo criativo mediante um arquétipo escriturístico, 

teológico e filosófico, no texto vieiriano fé e razão se tornam cooperadoras da 

verdade histórica em que se projetam os discursos do jesuíta. Em vista disso, 

 
qualquer acontecimento que alguém no passado haja uma vez 
verdadeiramente predito tem forçosamente que, no devido decorrer 
do tempo, se produzir, e no que se refere àquele que numa ocasião 
se produziu, revelou-se verdadeiro sempre afirmar que se produziu 
no devido tempo (ARISTÓTELES, 2005, p. 92). 

 

Decifrar os códigos e apaziguar as sentenças de natureza ambígua, por 

exemplo, seriam tarefas do método exegético (enarratio), pontuado por Quintiliano nas 

Instituições oratórias, e Santo Agostinho, n’A doutrina cristã, configurando 

historicamente o desenvolvimento da hermenêutica. O teólogo escreve sua obra 

inicialmente por volta de 397, finalizando-a provavelmente em 427, na cidade de 
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Cesaréia, na Mauritânia. Avaliada como um livro de regras para auxiliar na 

compreensão das Sagradas Escrituras, esse manual trabalha na formação do orador 

frente ao estudo da literatura bíblica, além de cuidar da eloquência em si, pois, serão 

observadas via legislação moral a fim de adquirir um bom animus do coração, e 

inspirar o devoto à cultura cristã, buscando elementos científicos para interpretar de 

maneira correta os livros santos. 

O olhar que se debruça nos livros bíblicos deve-se ponderar sob a moral, a 

ciência e a verdade. Agostinho discorre, então, sobre considerações que norteariam 

a nossa leitura, a saber: a descoberta da verdade e como se pode expô-la (a 

exegese). Para ele, “toda doutrina reduz-se ao ensino das coisas e ao dos sinais” 

(SANTO AGOSTINHO, 2014, p. 42). A partir dos sinais, que é tudo aquilo capaz de 

significar algo além de si, ou seja, causa impressão nos sentidos nossos e insere 

ideias distintas da que realmente são em nosso pensamento, é possível entender as 

coisas (res), o mundo. Dado que o homem está imerso num universo sígnico, 

simbólico, verbal, vocabular, de palavras, porque toda palavra em uso significa 

alguma coisa, a apreensão das coisas se manifesta por duas tendências ou desejos: 

de fruição e de utilidade. 

O fruir relaciona-se ao deleite, à comoção aristotélica (catarse), ao estado de 

felicidade, que se incorpora via ato de amar a coisa. Faz-se indispensável partilhar 

com a coisa o sentimento da passione que move o homem à busca, ao 

desvendamento do que o atrai. Assim, acontece ao homem cristão, o qual desvela 

progressivamente a coisa maior, o Deus da Trindade. Adstrito ao fruir, usar “é 

orientar o objeto de que se faz uso para obter o objeto ao qual se ama, caso tal 

objeto mereça ser amado” (SANTO AGOSTINHO, 2014, p. 44), i. e., a utilidade é o 

meio pelo qual se alcança a felicidade, o fim último, de gozo e apaziguamento da 

alma. Como bom cristão, a fruição humana, para Agostinho, não é encontrada no 

mundo em que vivemos, mas na pátria celestial, na cidade de Deus. 

O escolástico esclarece que a Trindade “é a única Coisa a ser fruída, bem 

comum de todos” (2014, p. 46), de modo que a alcançam pela inteligência espiritual, 

sacrificando assim os sentidos do corpo, limitados como são, para não pensar em 

nada além da superioridade de Deus dentre todas as coisas. O filósofo expressa 

veementemente a posição de soberania e onipotência divinas, embora Deus se faça 

homem no intuito de aproximar-se da humanidade e assumir-se como ser de 

fraqueza para mostrar-se mais forte e conduzir os homens à pátria do céu, numa 
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lógica dos contrários. Enquanto o homem há de ser curado dos vícios pelas virtudes 

do Cristo, a Sabedoria divina torna-se remédio ajustado aos princípios e coisas do 

ser sagrado, semelhante ao que ocorreu com Eva em face de Maria, Adão, de 

Cristo. Com efeito, o teólogo estatui o campo norteador da hermenêutica bíblica em 

voga pela analogia. A lógica agostiniana seria que se pelo primeiro homem entrou o 

mal no mundo, mediante o Escolhido haveria de vir a cura. Nessa cadência, Santo 

Agostinho elabora a sua leitura das Escrituras Sagradas, definindo uma sequência 

hermenêutica pelo uso da comparação, que será aprofundado mais adiante, 

reiterando que “ninguém contesta o fato de se aprender mais espontaneamente 

(libenter) qualquer coisa com a ajuda de comparações; e que se descobre com maior 

prazer (gratius) as coisas que se procuram com certa dificuldade” (SANTO 

AGOSTINHO, 2014, p. 91). A igreja, por exemplo, é outro ícone. Associada ao corpo 

de Cristo, tem ela o poder de perdoar pecados, conforme destaca o teólogo: “quem 

não crer que a Igreja lhe perdoa os pecados, a esse não lhe serão perdoados os 

pecados. Mas, ao contrário, quem crer, após se ter corrigido e afastado deles, 

ocupará lugar no seio da mesma Igreja” (SANTO AGOSTINHO, 2014, p. 56). 

Dois poderes imbricados então se constituem e intercomplementam: Deus e 

a Igreja. Para tanto, resume-se no amor à Coisa sagrada o gozo do homem. Em 

virtude disso, ter-se-ia o primeiro passo da exegese correta das Escrituras: o amor. 

Este sentimento que nutre as relações “é o mais poderoso para aquisição da virtude 

e da felicidade entre os homens” (PLATÃO, 1972, p. 20). Sabendo, por conseguinte, 

desse importante elo, Agostinho entende que a fidelidade humana é um 

compromisso com a verdade do texto das Escrituras Santas. Todavia, assenta o 

escritor que as letras repletas de obscuridades e ambiguidades induzem o leitor a 

pensar um sentido em lugar de outro. O teólogo de Hipona, então, identifica nas 

Escrituras bíblicas o conjunto de sinais naturais, convencionais e verbais destinados 

à comunicação entre Deus e os homens e os homens entre si. 

Inobstante, como se torna provável escavar um texto em busca da verdade 

ou exposição correta, como almejam os teólogos bíblicos, se as camadas que o 

encobrem são signos? Deduz-se, a partir de Santo Agostinho, a necessidade da 

exegese cuja técnica incide em explicar e interpretar os textos bíblicos. 

Primeiramente, como já se expôs, a fé e o amor à Coisa precede o método; em 

seguida, o conhecimento das línguas originais (grego e hebraico), a fim de que se 

evitem equívocos maiores, nomeadamente erros de tradução, de linguagem e 
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gramática e, consequentemente, erros da verdade, invoca-se a imprescindibilidade 

filológica do hermeneuta. Este prescinde de domínio linguístico para domar o texto e 

atuar de maneira mais precisa. Por fim, sublinham-se as ciências, ou natureza das 

coisas, para compreender de forma mais ampla e firme as Escrituras. 

Diante dessas potencialidades, Vieira, que não dominava o grego nem o 

hebraico tão bem quanto o latim, não se sentia impossibilitado de se posicionar 

hermenêutica e exegeticamente, apesar de também não o tornar impassível de 

erros. Verney critica o padre por fundar-se  

 

em palavrinhas da Vulgata. E este é mui mau modo de interpretar; 
porque não tendo Deus falado em Latim, mas em Hebraico, 
Caldaico, e alguma coisa em Grego, é necessário saber estas 
línguas para alcançar a verdadeira inteligência do original. Sem estas 
preparações, nenhum intérprete se mete a dizer coisas novas, 
mostrando a experiência que comumente se enganam e só podem 
dizer sutilezas pouco sofríveis (VERNEY, [1746], 1991, apud 
BESSELAAR, 1974/1975, p. 47).  

 

Besselaar contemporiza as duras palavras do crítico por apresentar Vieira 

como autor de coisas novas, por conta da sua inventividade e não atribuídas à 

análise bíblica preponderante; e sua aplicação de “sutilezas” se deve “à moda 

literária da época e igualmente ao seu próprio feitio” (idem, 1974/1975, p. 47). 

Verney intensifica suas críticas na Carta quinta primeiramente ao erro de se ensinar 

Retórica em latim, restringindo àquilo que se exerce em todos os idiomas, todos os 

lugares, todas as ciências, não se limitaria, por conseguinte, às orações latinas, sem 

demonstrar qualquer avanço, pois os estudantes dessa disciplina nada entenderão 

ainda da língua romana, sem qualquer compreensão da Retórica em sua essência. 

Se a Retórica não é tão só a arte de persuadir, também não se dispõe sem ordem, 

ou misturada entre os ornamentos. O artifício torna-se grosseiro, em virtude de que 

seria imprescindível a disposição que “dá nova alma ao todo, convida a conhecer as 

proporções, mostra a relação e dependência que umas têm das outras, coloca na 

sua justa proporção o que de outra sorte não se poderia entender” (VERNEY, 

[1746], 1991, p. 46). 

O crítico, ao tratar sobre o sermão, aviva a problemática ao desconstitui-lo 

formalmente. A técnica é a mesma, segundo Verney. Inicialmente, retira-se o tema 

da Escritura, sobretudo do Antigo Testamento com viés profético, exibindo as ações 

vitoriosas presentes no texto bíblico e em uma situação em que não se tenham 
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muitas provas, o pregador concluindo que não existe outro modo de se captar tal 

passagem, justifica-se que não existe possibilidade de entender de outro modo. 

Ademais, todo o conteúdo da parenética seria retirado das Escrituras pelo pregador, 

disposto em três pontos geralmente, constituindo ofensa, de acordo com o Concílio 

de Trento, por explicar o texto sagrado, algo tão particular conforme elucidação dos 

Santos Padres da Igreja. Fulmina ainda o censurador, retrucando que “semelhante 

aplicação seja outra coisa mais que aplicar, com grande irreverência, umas palavras 

santas a um sentido para que não foram proferidas, e a um sentido indigno, profano 

e falso, que é o mesmo que condena o Concílio” (VERNEY, [1746], 1991, p. 49). 

Desse modo, ajuntam-se os sermonistas com palavras truncadas, traduzem 

expressões a bel-prazer, levantam “uma máquina de paradoxos”, ocasionando 

subutilizações, imposturas de pensamentos cujo texto não revela aquilo que propõe 

o intérprete. O sermão, então, seria um amontoado de palavras sem verdade ou 

verossimilhança, insólitos, superficiais, de sentido e rigor teológico pouco 

aprofundado, carregado de sutilezas e literalmente tomadas, e isso se mostra em 

exames de olhares mais apurados. Nas palavras de Verney, os sermonistas, entre 

eles, “O meu pregador, que tinha fama de grande letrado” (VERNEY, [1746], 1991, 

p. 52), escondem-se, quando não sabem, com o jogo de palavras e tapeiam o leitor 

quando asseguram se tratar de uma verdade autêntica ou que simplesmente não há 

outra explicação senão a que se imprime no texto. 

Dado o mistério inerente às Escrituras bíblicas e diante dessas 

possibilidades de leitura, Vieira ressignificaria a enunciação, apoderando-se de um 

artifício medieval exegético de análise, a saber: moral, anagógico, alegórico e literal, 

reacendendo ainda “as verdades eternas, os fatos narrados, os acontecimentos 

futuros e as regras para as ações” (FÍLON apud GRONDIN, 2012, p. 20). Vieira 

percorre assim as pistas das Escrituras seguindo uma interpretação particular, 

hermética, “uma parenética não necessariamente factualista, mas verossímil” 

(ARAUJO, 1999, p. 79), intercalando textos provenientes da doutrina cristã e 

católica, e intercursos do pensamento inventivo.  A moral que o acompanha, em 

verdade, monitora-lhe o discurso, como, por exemplo na História do Futuro, dado 

que a seleção dos modelos está pautada no valor dos patrísticos e das personagens 

bíblicas. Isaías, Daniel, Davi, Moisés, Jeremias, Ezequiel são algumas das muitas 

personagens empregadas, reforçando a autoridade escritural do padre diante de 

tema tão delicado: o Bandarra apresentado como profeta verdadeiro, uma história do 
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“novo e quinto e supremo Império” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 229). Supervaloriza-se, 

enfim, não só o approach à ideia de aceitação, mas também a gestação de uma obra 

literária tão canônica quanto a dos padres da Igreja, os quais inspirariam o jesuíta no 

desenrolar de proposta tão empenhada. 

Não é caro dizer que, semelhantemente ao bispo de Hipona, Vieira projeta-

se em autoridade de si, dos padres e o poder da Igreja Católica, uma vez que 

“primeira e única regra da verdade, está o poder e autoridade suprema de 

interpretar, declarar e definir o verdadeiro e germano sentido das Escrituras, com 

que foram ditadas pelo Espírito Santo, como inspirada, assistida, guiada e 

governada pelo mesmo Espírito Santo” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 222). A verdade 

intrínseca ao discurso vieiriano transmite a centralidade da ação religiosa católica e 

concomitantemente o princípio da inerrância da Bíblia, o qual afasta das Escrituras 

qualquer sombra de dúvida.  O viés medievalizante perseguiria os escritos do 

pensador luso-brasieiro, se não houvesse de sua parte a categorização de uma 

modernidade científica, posto compartilhar o heliocentrismo de Galileu Galilei, ou de 

fazer uso da natureza das coisas, em especial da história, a fim de marcar sentidos 

além da verossimilhança, da representação, mas igualmente da verdade, do dogma 

e da canonicidade. 

Vieira, então, deseja aplainar o que escreve nivelado ao patamar das 

Escrituras, à condição de profeta, à elevação do homem, e ainda inserindo Bandarra 

no seio dos profetas escalonados pela madre Católica. A Ética cristã, portanto, 

condiciona-se aos bons testemunhos das personagens cuja descrição primordial não 

seria de indivíduos comuns, mas especiais, porque escolhidos, destinados pela 

Providência ao serviço da vontade divina. A escolha de Vieira, como segundo Adão, 

é Noé e  

 
Não porque antes de Noé não houvesse muitos patriarcas Santos, e 
ainda homens pecadores, a quem Deus se mostrava de forma visível 
e com quem falava familiarmente naquela primeira idade; mas 
porque ou a Providência divina lhes não quis então revelar os 
sucessos dos últimos tempos como coisas tão remotas daqueles 
princípios, ou porque o naufrágio ou escrituras em que só se podiam 
salvar, para chegarem a nós naquelas notícias. O testemunho que 
temos do espírito profético de Noé não é só a voz ou pregão geral 
com que cento e vinte anos antes se anunciou ao mundo a 
inundação universal dele. [...] as profecias de Noé, porque não só 
profetizou nelas, a cada um dos filhos, as fortunas que haviam de 
experimentar em suas vidas e pessoas e famílias, mas também os 
sucessos futuros de toda sua posteridade, quando dela se tomasse a 
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povoar o mundo que são os homens que hoje vivemos. O que 
pertencer <destas> profecias à nossa história diremos em seu lugar 
(VIEIRA, [1649], 2015, p. 234). 

 

A seleção de autores cuidadosamente feita por Vieira, de Noé ao padre João 

de Almeida, passando por matemáticos, sibilas, astronomia e outras ciências 

demonstra o significativo aprendizado da técnica agostiniana, até declinar em 

Bandarra, implicando assim em afirmar Bandarra como fim último de profecia e, 

portanto, encerrando a cadeia profética canônica – e, por sequência, a escrita do 

lusitano vai adquirindo autoridade dentre os ilustres intérpretes e profetas 

visionários. Noé, segundo na geração humana, como atesta Vieira, não foi escolhido 

à toa. Primeiro, por conta do caráter ilibado transcorrido na narrativa bíblica, pois 

“homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus”92 e 

estaria destinado a implantar um novo mundo, uma nova ordem sob o poder divino. 

Numa segunda hipótese, Portugal descende dessa raiz, da família de Noé, e uma 

nação não poderia possuir mácula em seu passado. Sua genealogia deveria ter boa 

estirpe, nobreza, para ser digna de honroso futuro, pois  

 

quem considerar o reino de Portugal no tempo passado, no presente 
e no futuro, no passado o verá nascido, no presente ressuscitado e 
no futuro glorioso; em todas estas três diferenças de tempos e 
estados lhe revelou sempre Deus e mandou interpretar primeiro os 
favores e as mercês tão notáveis com que o determinava enobrecer: 
na primeira, fazendo-o; na segunda, restituindo-o; na terceira, 
sublimando-o (VIEIRA, [1649], 2015, p. 80). 

 

Portugal, por essa concepção, é o antítipo da sociedade de Israel, conforme 

Vieira, que parece pretender tipologizar, também com antitipos, a verdade bíblica. 

Uma das características da Bíblia é a de complementaridade e causalidade. A 

complementaridade está para o altruísmo, assim como o Antigo Testamento está 

para o Novo Testamento, como se formassem um espelho duplo, onde as faces se 

refletem entre si. Diz-se, inclusive, que o Novo Testamento revela o Antigo, 

decorrendo desse modo a apresentação da tipologia, forma ou figura. Por intermédio 

da tipologia, Vieira pressupõe o futuro nobre do reino português, instituindo-lhe o 

processo exegético via discurso historiográfico. De acordo com Frye (2004), “A 

tipologia se relaciona com o futuro, e, portanto, se relaciona primordialmente com a 

                                                           
92 Gênesis, 6: 9. 
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fé, a esperança e as visões” (FRYE, 2004, p. 111). Santo Agostinho teria 

acrescentado o amor. Já a causalidade, a qual concentra-se na fenomenologia 

racional e científica, fundamenta-se no passado, tomando por base que o pretérito 

mantém uma correspondência com o conhecimento do que seja genuíno ou 

sistemático. 

O processo causal bíblico se desenvolve paulatinamente. As narrativas, 

digamos, posteriores, estão encadeadas ao fio inicial do mito edênico, à formação 

dos profetas em seguida, dos reis e do povo de Israel, sequenciando os evangelhos 

até o Apocalipse. Isso cria um círculo hermenêutico e um enjambment histórico, 

literário e de pensamento teológico-filosófico contínuo, permanente. Trata-se de uma 

espécie de motor que impulsiona outro motor em um cenário concatenado 

figurativamente, porém não ficcional. Isto é, as narrativas das Escrituras superpõem-

se umas às outras numa espécie de fio de Ariadne. Exemplificando: Noé e sua 

família são os únicos sobreviventes do dilúvio93, e destes nascem os povos que 

darão origem aos semitas, patriarcas (Abraão, Isaque e Jacó). De Jacó nasce José, 

vendido pelos irmãos ao Egito e sequencialmente reunindo os irmãos e a família, 

acolhidos por causa da grande seca naquela região. Como escravos, depois de 

anos, os hebreus são libertados por Moisés, que fora deixado no rio em uma cesta, 

mas adotado pela filha do Faraó, e assim se seguem as histórias em um processo 

de descortinamentos até culminar no nascimento do Cristo. 

História e especulação compartilham a narrativa bíblica. Vieira, nesse 

ínterim, une, pelo título, a História do futuro ao caráter hipotético diante da leitura 

das Trovas do Bandarra, dos autores antigos e do próprio olhar hermenêutico para 

inspirá-lo no sentido de anagogia pelo argumento da razão e fé.  

 
E posto que a verdade deste caso esteja tão estabelecida e provada 
com todos os testemunhos verídicos e autênticos que o direito pede 
e a boa razão pode desejar em semelhantes antiguidades, como é a 
tradição universal e continuada de um reino, o testemunho jurado de 
um rei em uma escritura pública, a fé dos historiadores antigos e 
modernos, não só naturais mas estrangeiros; ainda temos outra 
pedra mais sólida e firme sobre que assentar a verdade deste 
fundamento, para que nem aos incrédulos e escrupulosos fique lugar 
algum de arguir, e se tire aos êmulos da glória portuguesa toda a 
ocasião de duvidar (VIEIRA, [1649], 2015, p. 309). 

                                                           
93 Gênesis, 8: 15, 16, 18 e capítulo 9, 18: “Então, disse Deus a Noé: Sai da arca, e, contigo, tua 
mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Saiu, pois, Noé, com seus filhos, sua mulher e as 
mulheres de seus filhos. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai 
de Canaã.” 
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Vieira alerta para os fatos, o cotidiano, juntando a história aos sucessos 

ocasionais. Do mesmo modo que nas Escrituras, a continuidade elocucional em 

Vieira declina D. João IV como o rei mor, o antitipo do Cristo e Portugal, sendo a 

sociedade referencial das eras antigas e modernas, assim como assumiram os reis 

bíblicos posições de notoriedade, em virtude das múltiplas funções que exerciam, 

tais como o sacerdócio, as profecias ou o messianismo. A figura do indivíduo 

interpenetra a sociedade, e a bandeira social é o seu representante do reino. Frye 

(2004) assoma a lição do rei Sedecias, cuja oração – “sopro do nosso respiro” – faz 

referência ao rei sobre quais ombros carregam as derrotas, os triunfos, os 

insucessos e as glórias. 

Em analogia, o padre Vieira aproxima a nação lusitana da nação de Israel, a 

qual esteve no cativeiro no Egito, e aquela que, diante das mãos férreas de Castela, 

sofreu anos a fio sem liberdade e sem autonomia. Isso Vieira reitera da seguinte 

forma:  

 

Antes das glórias de Portugal, que é o tempo futuro, e muitos centos 
e ainda milhares de anos antes (como depois mostraremos), também 
estava revelado este terceiro e mais feliz estado do nosso reino, e 
revelados juntamente também os meios e instrumentos prodigiosos 
por onde há de subir e ser levantado ao cume mais alto e sublime de 
toda a felicidade humana. E o intérprete deste último e glorioso 
estado de Portugal, já tenho dito quem é e quão indigno de o ser, e 
por isso mui proporcionado (segundo o estilo de Deus) para tão 
grande e dificultosa empresa; para que até por esta circunstância 
conheçam os portugueses que a mesma mão omnipotente que há 
vinte e quatro anos conserva e defende tão constante e 
vitoriosamente o reino de Portugal é a que o há de levantar e 
sublimar (poderá ser que em muito menos anos) ao estado 
felicíssimo e glorioso que lhe está prometido. 
Considerem agora os portugueses (e leiam tudo o que daqui por 
diante formos escrevendo, com este pressuposto e importantíssima 
advertência) que, se alguma coisa lhes poderia retardar o 
cumprimento destas promessas, seria só o esquecimento ou 
desconhecimento do soberano autor delas, quando por nossa 
desgraça fôssemos tão injuriosamente ingratos a Deus, que ou 
referíssemos os benefícios passados ou esperássemos os futuros de 
outra mão que a Sua (VIEIRA, [1649], 2015, p. 81). 

 

Embora houvesse a jura divina para livrar os filhos de Israel da subordinação 

egípcia, foi dada a Moisés o préstimo por tal liberdade, em virtude de tantos feitos 

perante o Faraó do Egito e todo o povo, assim também a adoração ao bezerro de 
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ouro, causando, nas palavras de Vieira, descortesia, ingratidão e blasfêmia. Ciente 

disso, o jesuíta alerta Portugal para não acompanhar o mesmo caminho daqueles, 

espelhando-se em tais atitudes para buscar o sentido oposto qual seja: a humildade, 

o agradecimento, a confiança em Deus, o zelo e desejo da Sua glória. 

Mais do que uma aproximação, há uma interação tão íntima quanto 

surpreendente entre as Escrituras e a História do futuro, como se exemplifica no 

agradecimento que a obra do jesuíta presta à autoridade sacra como a que existe 

nas Escrituras. Nesse emaranhado histórico-profético dialeticamente se desenvolve 

uma consciência imaginária de que é possível acreditar, pelo menos para Vieira, 

numa transformação do mundo político, econômico, social e essencialmente 

religioso da nação portuguesa. Assim como fora para o povo israelita, aconteceria a 

mudança com o reino de Portugal, cuja coroação recebia de Deus, via exegese 

vieiriana, o Quinto Império do Mundo, já estabelecido pelo Livro em apresentação 

neste capítulo. As personagens vitoriosas das Escrituras estariam, agora, integradas 

à História do futuro. 
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3.0    ENTRE A SIMILITUDE E A REALIDADE: ANÁLISE DE A CHAVE DOS 

PROFETAS 

 

 

O livro Clavis prophetarum (1697) ou A chave dos profetas (2013) poderia 

ser responsabilizado por desabrochar ideias condicionadas à interpretação, ou seja, 

um palimpsesto hermenêutico. À sombra de um arquitexto bíblico bem sincronizado, 

Vieira pauta um modelo de reino do Cristo na terra, a contragosto das Escrituras 

medievais, margeando um paradigma eclesial e de contundente valor nacionalista. 

Com o intuito de intensificar tal demanda, o escritor condiciona o discurso a uma 

célere atuação dos próprios enunciados, tendo em vista a perspectiva hermenêutica. 

Nesses percalços vieirianos, distribui-se, ao longo deste capítulo, uma análise em 

busca da similitude, no livro em estudo, e como tal técnica auxilia no trabalho 

meticuloso e imaginativo do jesuíta. 

Auerbach (2013), discorrendo sobre a “Cicatriz de Ulisses”, destaca o uso 

homérico do tempo verbal no presente em A Ilíada e A Odisséia, como modus operandi 

e de invólucro discursivo preenchido na consciência do leitor, estabelecendo, com 

isso, um feitio estilístico. O leitor não interfere no delineamento narrativo, pois tudo 

está posto. Doutra sorte, o mesmo Auerbach convida-nos a reler o texto bíblico que 

narra o episódio do sacrifício de Isaque por Abraão94, seu pai. Conforme o analista, 

há indícios de uma causa motivadora de Abraão para tal gesto, ou, como frisa, 

“Nada se diz [...]” (AUERBACH, 2013, p. 6), o que gera expectativa, obscuridade, 

lugares indefinidos, não ditos, em vista do silêncio e de discursos entrecortados, de 

maneira que o tempo e o espaço necessitem ser complementados, carecendo, por 

conseguinte, de interpretação. Poder-se-ia, então, acusar a Bíblia de ter inaugurado 

um estilo enigmático, que irrompe paradoxalmente na narrativa com apenas uma 

personagem: Deus. 

A revelação divina acontece ao longo dos relatos paulatinamente, de modo 

geral ou especial: “Eu sou El Shadai [...]”95, “Eu sou o que sou”96, “O Sol da Justiça”, 

“O príncipe da Paz”, “Deus forte”, “Pai da Eternidade”, “Eu sou o caminho, a verdade 

e a vida”, “Eu sou a luz do mundo”, “Eu sou o alfa e o ômega” e mais outras 

                                                           
94 A obediência absoluta e sem contestação. 
95 Gênesis, 17:1. 
96 Êxodo, 3:14. Tetragrama hebraico “YHWH”, que em português traduz-se por Yaveh (Jeová, Javé). 
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inumeráveis denominações, as quais se assemelham pelo uso do continuum, da 

unidade verbal essere no tempo presente, uma espécie de revelação progressiva da 

divindade hebraica. Face à constituição do transcendente na história dos judeus e, 

posteriormente, do Deus cristão único, o escolástico Agostinho situa-O no tempo, e 

assim opina:  

 
Sois o mais excelso e não vos mudais. O dia presente não passa por 
vós e, contudo, em vós se realiza, porque todas estas coisas em Vós 
residem, nem teriam caminhos para passar se com o vosso poder as 
não contivésseis. “Porque os vossos anos não morrem.” São um 
eterno dia sempre presente. Quantos dias não passaram já para nós 
e para nossos antepassados pelo dia eterno de que gozais e dele 
receberam a existência e a duração! E hão de passar ainda outros 
que dele receberão igualmente o seu modo e o ser! Vós, porém, sois 
sempre o mesmo, e todas as coisas de amanhã e do futuro, de 
ontem e do passado, hoje as fareis, hoje as fizestes (SANTO 
AGOSTINHO, 2004, p. 43 – 44). 

 

Na impressão do teólogo, o presente tonifica o momento, a existência e o 

ser. Logo, Deus atualiza-se e epifaniza-se como Aquele em quem não cabe variação 

ou sombra de mudança, nem qualquer dúvida pairando sobre Si. Desse modo, Deus 

afasta-se da obscuridade, por ser centro da verdade e do saber, volvendo, 

consequentemente, as palavras que profere como sinônimo de verdade e não 

passíveis de aproximação com o leitor. O que O singulariza é manter-se distante de 

qualquer outra potência de leitura. Ou seja, em Deus não existe outra interpretação 

possível. A dúvida dilui-se diante da verdade, dos dogmas, da ortodoxia religiosa, 

dos padres da Igreja, e até do Papa. 

É curioso perceber que o texto de Auerbach, citado anteriormente, suscita 

diálogo entre Homero e o Velho Testamento, ou apontando as diferenças entre eles 

e a composição de completude/incompletude de um e do outro, esquecendo-se, 

porém, de que a narrativa inconclusa não permeia toda a Escritura judaico-cristã. 

Falta-lhe também declarar que a ausência sentida no exemplo abordado entre 

Abraão e Isaque é preenchida pelo apóstolo Paulo97, conforme a tradição de autoria 

do livro de Hebreus, ao citar que “pela fé Abraão obedeceu ao chamado de partir 

para o país que haveria de receber a herança” (Hebreus, 11, v. 8), ensejando, com 

                                                           
97 Atribuir autoria do livro dos Hebreus a Paulo não significa necessariamente que Vieira esteja 
cometendo equívoco, se pensarmos que estava ele diante do Santo Tribunal e sua argumentação 
demandava autoridade de assunto e fio teológico. No entanto, se pensarmos que Paulo tenha 
assumido autoria em todas as suas cartas, a tradição ignora a possibilidade de ele ser autor do livro 
que Vieira, em toda A chave dos profetas, lhe concede. 
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isso, uma possível explicação e adimplemento às incursões cortadas, fragmentadas 

ou lacunares no Velho Testamento. Como diria Vieira na sua Defesa perante o 

Tribunal do Santo Ofício, “S. Paulo inferio muitas vezes como inferia Aristoteles, & 

Aristoteles como inferio S. Paulo, sendo as illaçoens de Aristoteles somente discurso 

e as de S. Paulo discurso e mais fé” (VIEIRA, [1666], 1957, p. 216). Portanto, toda 

inferência leva ao preenchimento discursivo e de vacuidade vocabular. 

Em outro episódio, Paulo, apóstolo dos gentios, esclarece sobre o “deus 

desconhecido”, ao passar por Atenas e identificar um altar destinado a tal entidade, 

considerando-a ser o que ele anunciava, de modo que adita aos termos de suas 

epístolas um significado, a saber: “O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, 

sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos 

humanas”98. Constata-se, assim, um preenchimento simbólico, formado pelo 

apóstolo, atribuindo significados de ciência, de direcionamento doutrinário e 

teológico, não só à palavra Deus, mas também ao desconhecido. Em suma, Paulo 

reinterpreta e complementa os espaços vagos da tradição de um povo ou 

simplesmente de um episódio registrado no passado. 

Percorrendo também o texto de Lucas, Atos dos Apóstolos, no versículo 

onde diz que “não levou Deus em conta os tempos da ignorância”, Vieira, numa 

espécie de decupagem escritural ou de versos, direciona o seu olhar com o fim de 

justificar, perante o Tribunal do Santo Ofício, o seu plano ideológico, mais próximo 

de um percurso joaninológico, qual seja: a interpretação livre, fora das muralhas 

episcopais, difundindo um conhecimento extrabíblico, contextualizado, português. 

Assim como fizeram os apóstolos, Vieira tenta enxertar suas perspectivas nos lapsos 

existentes, não preenchidos dos sentidos vocabulares. 

O mergulho no espírito dos termos conduz-nos à leitura de conhecimentos 

da metáfora e da semelhança, além de arrolar tais figuras n’A chave dos profetas, tal 

como exibiremos no subcapítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Livro de Atos dos Apóstolos, 17:24. 
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3.1   ENTRE A METÁFORA E A SEMELHANÇA 

 

A metáfora é uma figura de linguagem cujas características ornam e 

sintetizam o texto. No entanto, extrapola a ideia de ornamento acessório na 

linguística religiosa para se tornar uma modalidade de pensamento. Determina-se 

assim a metáfora não concêntrica na palavra, que enfeitiça pela rapidez na 

compreensão, no conhecimento da significação, como na retórica clássica, 

avançando à frase, ao contexto, ao discurso, ao texto, à obra, isto é, o sentido 

metafórico expandindo-se a ponto de não mais visualizarmos o conceito restrito a 

vocábulos. Em verdade, dada a utilização da imagem, metáfora alongada, o saber 

estabelece-se demoradamente, o que causa embaraço e desprestígio, pouco 

deleite, e elegância distorcida, embaralhada, de menor apreço, porque, segundo 

Aristóteles,  

 

deliciamo-nos com os que compreendemos logo que são formulados 
ou com os que a inteligência apreende com pouco atraso. Tiramos 
destes entimemas uma espécie de aquisição intelectual, ao passo 
que com os outros não temos nem este benefício imediato nem este 
benefício retardado (ARISTÓTELES, [19--], p. 195). 

 

A mola mestra, a imagem, e a relação de identidade que a tipologia geral – 

fixa no texto bíblico e deslocada na obra de Vieira –, por exemplo, contorna o que 

Frye (2004) denomina “identidade com” e “como”. Efetivamente, o termo parece 

assumir o lugar de outro, com o qual se respectiva. O perigo reside, entretanto, na 

restrição dos termos para a composição discursiva, contestada por Ricoeur (2005) 

em A metáfora viva, no qual aborda que tal identidade não está restrita ao vocábulo 

tão somente, mas também ao verbo ser, e consequentemente, estendida à 

proposição. É na proposição que se apresenta a metáfora, em seu sentido figurado. 

Não será possível comprimir a palavra como simples elemento de troca, porque todo 

signo se manifesta macrocosmicamente, ou seja, o ícone não se contém no espaço 

do verbete, mas transcende definições e alcança novos conteúdos. A interpretação 

rompe com os limites de uma simbiose verbal. Logo, a metáfora amplia o campo de 

atuação, causando ruptura na palavra e atingindo o contexto, o qual produz novos 

campos sígnicos e de conteúdo. 

Em verdade, toda figura causa ambiguidade. A abordagem alegórica 

evidente nas Escrituras Sagradas estabelece difícil acesso de compreensão – termo 
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cunhado por Schleiermacher para a definição de hermenêutica99 –, de maneira que 

“a verdade encontra-se oculta por signos desconhecidos ou por signos de sentido 

figurado” (SANTO AGOSTINHO, 2014, p. 99). O episódio bíblico em que Cristo é 

indagado pelos discípulos sobre o porquê de Ele falar por parábolas, revela essa 

aura do misterioso, do segredo, do inexplorado, ao anunciar-lhes que “vendo, não 

veem; e, ouvindo, não ouvem, nem entendem”100. E mais, para se cumprir o que 

profetizara Isaías101, que prognosticara a falta de compreensão devido ao coração 

do povo endurecido pelos atos de pecado e desonra. Donde Santo Agostinho 

salientar que o ato interpretativo se inicia pelo coração, por intermédio do amor à 

Coisa primeiramente, porque pelo amor é possível abandonar o pecado, as trevas, e 

viver sob a Luz do conhecimento cristão. 

Sobre a expressão parabólica, incidem os conceitos de alegoria e de 

analogia basicamente, sendo esta descrita com um pouco mais de extensão na 

parte seguinte. O primeiro está atrelado à teoria da substituição, isto é, os termos se 

intercambiam entre si, superpondo-se um em lugar de outro. Deriva-se desta a teoria 

da interação, que fomenta uma amplitude na abordagem metafórica, pois interfere 

na frase e no discurso. Entretanto, a palavra permanece como elo da identificação 

semiológica, e como ela é o cerne da construção frasal. Percebe-se aí o 

imbricamento existente entre a palavra, a frase e o discurso. Neste, a língua se 

forma e se reforma, e se utiliza tanto do signo (semiótica) quanto da frase 

(semântica) para acontecer. Todo discurso é passível de compreensão, não 

havendo discurso que não se instaure no tempo e no espaço. Insurge-se a 

concatenação entre o sujeito e o predicado, o entrelaçamento (symploké), e 

evidenciam-se respectivamente a função singularizante e a função predicativa. 

Nesta última, nota-se uma universalização da substância, que tem no verbo o 

sustentáculo, a base para os conceitos, as definições, as categorizações manifestas 

na proposição. O verbo é capaz de admitir a referência, possibilitando às palavras 

transgredir ou extrapolar o que lhe é próprio, e metaforizar-se, indo além do dito e 

programado pela denotação. O “é” significa a palavra que salvaguarda a natureza 

metafísica do mundo e transporta para o espaço humano o que estaria oculto. 

                                                           
99 “arte da compreensão correta do discurso do outro” (In: SCHLEIERMACHER, Friedrich D. E. 
Hermêneutica: arte e técnica da interpretação. Tradução e apresentação de Celso Reni Braida. 8ª ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1999, p. 15). 
100 Mateus, 13: 13. 
101 Isaías, 6: 9. 
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O verbo ser, exemplo paradigmático para a construção da metáfora, traz a 

noção de identidade, sendo A = A, principiando igualdade, o que não representa em 

essência uma verdade. Em contrapartida, sabe-se que o designativo A = B, 

diferentes em natureza, pode referir-se à mesma coisa, marcando uma sintonia 

entre sentido e referência. O sentido, então, encontra na referência a completude 

para a apreensão sígnica. 

Carone Netto (1974) reflete sobre a teoria da substituição, ao analisar a obra 

de George Trakl, obscura em si mesma. Tal obscuridade é resultante de paradoxos 

relativos ao que é familiar. No entanto, dentro de um contexto, obscuridade e 

paradoxos perdem a essencialidade, a significação corriqueira, e, em um novo 

quadro de semanticidade, partilha novos significados e conteúdos, pois a metáfora 

clareia e reinicia o processo de entendimento e inteligibilidade dos saberes. Para 

Carone (1974), a metáfora “não é propriamente uma substituição de sentido, mas 

uma modificação de conteúdo semântico” (CARONE NETTO, 1974, p. 35). Ricoeur 

(2011) assume essa mesma posição ao expor, em Teoria da Interpretação, que a 

metáfora transcende o caráter da denominação vocabular por se fazer exatamente 

na predicação, na enunciação. Em verdade, a metáfora não é visualizada como um 

tropo, ornamento discursivo pura e simplesmente ou uma valoração emotiva, mas 

uma garantia da interpretação, na qual se projeta, isto é, a torção metafórica. 

Tal conceito se baseia nesse desvio de significado da palavra ou 

enunciação. O vocábulo não é visto independente do contexto enunciativo porque 

tornaria simplória sua análise e de baixa potência sígnica. A palavra, no interior da 

teoria substitutiva, desmembra-se da frase, particionando-se, e, desse modo, 

tornando viável explorar as mais variadas formas com que se exibe, tais como os 

morfemas lexicais, sonoros e sintáticos. Dessa maneira, quando o narrador bíblico 

diz “O senhor é meu pastor”102, não há como prender-se ao termo exclusivo, 

“senhor” ou “pastor”. É necessário ir além da alegoria verbal proposta, pois a 

significação metafórica se fará em toda a estrutura enunciativa, e, mais além, ao 

contexto. Por meio do discurso, os contextos se entrecruzam, coparticipam, 

concatenam semântica e semioticamente, estabelecendo um “jogo de possibilidades 

interpretativas residentes no todo da enunciação” (RICOEUR, 2005, p. 126). Ou, 

como afirmaria Aristóteles, a “possibilidade de ser e de não ser” (ARISTÓTELES, 

                                                           
102 Salmos, 24(23). 



150 
 

2005, p. 92), pressupondo uma interdiscursividade, de abertura ainda mais extensa. 

Consequentemente, implica em suceder ou não os fatos, isto é, fazê-los existir 

contingencialmente. Os signos são intercambiáveis a ponto de fugir à noção 

parmenidiana103 (de identidade), em razão de que o ser não é, misturando-se os 

conceitos, mas transforma-se num pensamento um tanto heraclitiano104 (de 

movimento). Depreende-se disso uma movimentação dos sentidos, os quais 

gerenciam a arquitetura textual, moldando-lhe as formas e a matéria. Vieira, 

conhecedor dessas técnicas, abusa da tática atribuindo às cláusulas argumentativas 

uma amplitude, emulando-as, enquanto categorização aparente, com o intuito de 

reduzir o universo no seu vaticínio histórico. 

Na História do futuro isso fica bem evidente quando Vieira, interligando a 

Apologia das coisas profetizadas e a Defesa perante o Tribunal do Santo Ofício, 

denota, a cada passo, uma epígrafe de descortinamento semelhante ao que 

acontece na narrativa das Escrituras, em virtude de que “a revelação é a palavra do 

outro atrás da palavra do profeta” (RICOEUR, 2011, p. 149). Com isso, sumariza-se 

que Vieira, sob os segredos que lhe convém, abre o leque de sua clarividência, pari 

passu, e como profeta, ou “intérprete do que foi adivinhado” (PLATÃO apud COLLI, 

1992, p. 35), aproveitando-se das possibilidades de leitura, não afasta ou lhe impede 

de cometer alguns equívocos de escrita referente às suas elucubrações. Baseando-

se em conceitos metafóricos, pondo em risco a autenticidade de sua mensagem, 

embora fazendo parecer um erro menor, reproduz a troca de antitipos, que alguns 

suspeitam seja obra de um amanuense copiando errado. Outros, tentando macular a 

obra do padre, por alguma desavença conceitual, insistiriam que os erros hajam sido 

cometidos pelo jesuíta responsável por tais trechos. E o próprio Vieira informa: 

  

As profecias do discurso e sagacidade humana ainda são mais 
ordinárias. Por discurso conheceram os que o avisaram a Rebeca 
que Saul, moço atrevido, belicoso e ofendido, havia de intentar a 
morte de Jacó, mas que não havia de ser antes da morte de seu pai 
Isaac, porque também era notório o respeito que lhe tinha, pelo afeto 
com que o amava (VIEIRA, [1649], 2015, p. 311). 

 

                                                           
103 Parmênides, filósofo grego da Eléia, defendeu a tese da imutabilidade do ser, na qual afirmava 
que “o ser é e o não-ser não é”. Platão, no entanto, demonstra no Sofista e refuta tal tese 
parmenidiana, ao expor “que, de algum modo, o não-ser é e, por outro lado, num certo sentido, o ser 
não é.” (PLATÃO, 2007, p. 198). 
104 Heráclito de Éfeso propôs a tese da mutabilidade, do vir-a-ser, a harmonia dos contrários. 
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O discurso faz parte do cotidiano dos homens. Nessa amostragem, Vieira 

seleciona o episódio entre Esaú e Jacó, e não Saul como se refere no escrito, 

corrigido pelo editor em nota de rodapé. A Bíblia narra no livro de Gênesis a rixa 

entre aqueles dois irmãos, disputando a primazia da herança e bênção ao que seria 

do mais velho, Esaú, por uma questão de costume, usurpada, no entanto, pelo mais 

moço, Jacó, inflamando assim de ódio e sede de vingança ao primogênito, conforme 

descrito no Velho Testamento ao relatar: “Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da 

bênção, com que seu pai o tinha abençoado; e disse consigo: Vêm próximos os dias 

de luto por meu pai; então, matarei a Jacó, meu irmão”105. O respeito ao pai Isaac 

aplaca a ira e condiciona, na visão de Vieira, um tipo bíblico, se bem que Esaú não 

seja modelo de ethos e linhagem cristãos, cujos atos valorosos, de bom caçador e 

primogenitura, não o tenham constituído patriarca. Marginalizado, traído pelo irmão 

Jacó (o trapaceiro), com o auxílio da mãe, Rebeca, distancia-se da genealogia 

portuguesa à que se encarrega Vieira de reconstituir. 

Noutra passagem do mesmo livro, Vieira exprime: 

 

De toda esta sentença assim entendida me não serve mais que o 
exemplo e o modo de dizer ou filosofar; e digo que, assim como em 
respeito do reino de Israel concorreu ou pôde concorrer em Cristo o 
título da aceitação e como eleição geral daquele povo, pela 
expectação, desejo e consentimento comum com que era esperado 
de todos por seu legítimo, supremo e verdadeiro Rei, assim 
concorreu e concorre o mesmo título no Reino e Monarquia universal 
de Cristo, em respeito de todo o mundo e de todos os homens e 
nações dele, nos quais houve o mesmo consentimento comum, o 
mesmo desejo e a mesma expectação, como logo mostraremos. 
Nem impede ou concentra a verdade ou legitimidade deste título o 
ser o mesmo Rei Cristo, primeiro eleito, ungido, prometido e dado por 
Deus, porque todas estas circunstâncias e condições concorrem no 
exemplo alegado (o qual não é semelhante, senão o mesmo), e o 
mesmo temos nas eleições dos dois primeiros reis de Israel, Saul e 
Daniel, os quais primeiro foram ungidos pelo profeta Samuel por 
mandado de Deus, e depois novamente aceitos, aclamados, e ainda 
um deles ungido, pelo mesmo povo, como consta da história 
sagrada, no 1º e 2° Livro dos Reis (VIEIRA, [1649], 2015, p. 485). 

 

À primeira vista, o leitor não perceberá qualquer descrição defeituosa do 

modelo de narrativa de Vieira. Porém, nas edições anteriores a 2015, editadas no 

Brasil, o texto permanece com a falha, sendo corrigido sem qualquer notificação por 

parte dos organizadores do livro História do futuro, mais recentemente publicado em 

                                                           
105 Gênesis, 27: 41. 
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Portugal. Supondo que Vieira tenha de próprio punho escrito tal irregularidade, com 

que propósito o teria feito? Da mesma forma que naquela parte antecedente paira a 

dúvida de autoria, embora na época de Vieira tal quesito não fosse um fator 

preponderante e de contenção para que as composições circulassem livremente, 

“começou-se a aceitar os discursos científicos por eles mesmos, no anonimato de 

uma verdade estabelecida ou sempre demonstrável novamente” (FOUCAULT, 2001, 

p. 278). Entretanto, tatear no escuro autoral (embora, para Foucault, a obra pode 

funcionar com desaparecimento do autor), pode afetar, dentre outras coisas, no 

século XVII, diante de um Tribunal, a confiabilidade, a autenticação do discurso e, 

sobretudo, levar o indivíduo à condenação por heresia, por exemplo. E toda a 

acusação a Vieira persiste de seus proferimentos considerados errôneos contra a fé 

e a alegação, católica, possivelmente, por conta do judaísmo do jesuíta.  

Acompanhando, por sua vez, o raciocínio de que “o nome do autor é um nome 

próprio” (FOUCAULT, 2001, p. 274), como tal Vieira descreve aspectos de um modo 

de fazer discursivo, características que lhe são peculiares em textos, unificando o 

discurso ao delimitar as publicações, contrabalançar as ideias e excluir os que 

fogem dessa homogeneidade ou filiação literária. Ou seja, ativa-se o cânone para 

balizar se seria de registro do autor ou não, como sugeriu S. Jerônimo com base em 

quatro critérios de enquadramento106. Tais critérios certamente balizaram a 

composição de outros textos na época e da própria Escritura pelos setenta e dois 

sábios rabinos. O autor deve ter propriedade sobre seu bem, é dono dos seus 

escritos e apto por defendê-los, inclusive em Tribunais, mesmo tendo-os esboçados 

no plano da imaginação, na mente, sem materialização, como sucederia ao nobre 

Vieira, tendo em vista que o “livro de que lhe arguem o significado não exista, nem 

nunca tenha existido, obedecendo às perguntas que lhe fazem escreverá o que nele 

                                                           
106 “São Jerônimo fornece quatro critérios: se, entre vários livros atribuídos a um autor, um é inferior 

aos outros, é preciso retirá-lo da lista de suas obras (o autor é então definido como um certo nível 
constante de valor); além disso, se certos textos estão em contradição de doutrina com as outras 
obras de um autor (o autor é então definido como um certo campo de coerência conceitual ou 
teórica); é preciso igualmente excluir as obras que estão escritas em um estilo diferente, com 
palavras e formas de expressão não encontradas usualmente sob a pena do escritor (e o autor como 
unidade estilística); devem, enfim, ser considerados como interpolados os textos que se referem a 
acontecimentos ou que citam personagens posteriores a morte do autor (o autor é então momento 
histórico definido e ponto de encontro de um certo número de acontecimentos).” (FOUCAULT, Michel. 
O que é um autor? In: FOUCAULT, Michel. Ditos e escritos III: Estética – literatura e pintura, 
música e cinema. Organização e seleção de textos: Manoel Barros da Motta. Tradução de Inês 
Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 264 - 298) 
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constaria se tivesse vindo a existir” (MUHANA, 2008, p. 23), não o isentando, porém, 

de penalidades, tal como seria de se supor ao não divulgar o que pensava. 

Além desse item, é público que o escritor destaca o exemplo para serviço da 

sua chave interpretativa. Definido por Aristóteles como uma prova comum aos 

gêneros demonstrativo, deliberativo e epidítico, o exemplo assemelha-se à “indução 

e a indução é um princípio” (ARISTÓTELES, 2005, p. 143). O filósofo ainda 

subdivide o exemplo em duas espécies, uma mencionando fatos pretéritos e a outra, 

invenções do orador (parábola e fábula). Pelo exemplo, Vieira erige o pensamento 

sobre a ressurreição de D. João IV e, num passeio por todos os tipos bíblicos nobres 

desde o Gênesis, ele faz jus ao revelar as coisas futuras progressivamente. Vieira 

forja assim uma Escritura própria paralela à cristã, supondo-se que culmine sua 

proposta com o já anunciado na Bíblia pelos profetas Isaías e Daniel a propósito de 

um novo reino, cujos antítipos vieirianos são D. João IV e Portugal. 

Mediante jogo de espelhos, ou a teoria das semelhanças, o jesuíta reverbera 

o discurso acerca do Quinto Império, partindo da análise das Trovas de Bandarra, 

enviadas ao Bispo D. André Fernandes, da História do futuro, e, por fim, a Apologia 

das coisas profetizadas, a Defesa perante o Tribunal do Santo Ofício e A chave dos 

profetas. 

 

 

 

3.2  A CHAVE DOS PROFETAS E AS (DES)SIMILITUDES LITERÁRIAS 

 

 
“De sorte que Deus visto no Céu é como um espelho às avessas: porque 

não é ele o que se há de fazer semelhante a nós, senão nós os que 

havemos de ser semelhantes a ele.” 

(Vieira) 

 

 

Todo enigma instiga os indivíduos, provoca-lhes fascínio, deslumbramento, 

maravilhamento ou estranhamento. Os deuses, por deterem a sapiência, 

manifestam-se por via enigmática, e porque “amam o enigma, a eles repugna o que 

é manifesto” (COLLI, 1992, p. 45), seguindo o Upanishade indiano. Por meio do 

enigma, a expressão do divino oculta, subverte, interioriza-se exibindo-se 

essencialmente de forma obscura, nada lúcida. O mistério, por sua vez, marca o 
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imensurável, a onipotência, a soberania, de maneira que introduz uma relação 

bivalente, porém desigual, pois quem controla o mistério, converte-se no mais forte. 

Édipo, por exemplo, diante da Esfinge, além de matá-la, alcança a majestade, casa-

se com a mãe, desvendando o que pertencia ao universo do secreto. Outro exemplo 

encontramos entre os pescadores da ilha de Lo, onde, segundo a lenda, Homero 

suicidou-se por não ter conseguido decifrar a charada “o que pegamos trazemos, o 

que não pegamos deixamos” (COLLI, 1992, p. 51). Portanto, é pela palavra (ou 

ocultação dela) que se compõe o mistério, e por meio deste a divindade se protege e 

se existencializa. Ademais, é pela palavra que se vence a interrogação. 

Através do absconditus, o que é incógnito em Vieira se articula e se estabelece 

nos seus sermões a fim de hegemonizar o discurso, justificando a escritura 

misteriosa do pregador. No mistério há “uma manifestação do Verbo dirigida para o 

mundo das imperfeições humanas” (PÉCORA, 2001, p. 13), desencadeando a 

benignidade celestial. Tal providência epifaniza-se por sinais, capazes de manter o 

desejo humano de descobrir o encoberto, o ser de Deus, cuja demonstração enleia-

se ao verbo “que se fez carne”, enaltecendo a glória do Onipotente. Da natureza à 

encarnação, a ação divina engendra-se de argumentação misteriosa, envolvendo 

polos de atração e encantamento humanos.  

Concomitante a esse pensamento, em relação a Portugal, as linhas da 

verdadeira revelação tendem ao encontro com D. João IV ressurreto. A escrita de 

Vieira é, por assim dizer, imitação do proceder divino com o intuito de nutrir 

expectativa e atenção. Talvez esteja nos livros sobre os quais se debruça em 

interpretação, a explicação para o padre esforçar-se em desvendar paulatinamente a 

sua verdade, demonstrando-a acerca das teses do novo império, sobrepondo peça 

por peça, conceito a conceito, ideia a ideia, o que fomentaria um sítio arqueológico 

de especulação em torno da verdade inviolável. O ato vieiriano de pensar 

acompanha o raciocínio gracianiano, uma vez que Vieira não desenrola o novelo 

narrativo de sua speculatio imediatamente. Contudo, com ponderação misteriosa, a 

fim de desenvolver o suspense, assumirá uma aparência enigmática e produzindo 

“veneração com a secretividade” (GRACIÁN, 1979, p. 16). Vieira possibilita 

reabilitação nas relações de poder, gerando correspondência e estima ao se valer 

da proposta hermenêutica, que busca sinais do Altíssimo. O recurso de mesclar 

linguagens do divino, com as Sagradas Escrituras, ao palavrório humano só amplia 

a penumbra, tensionando forças entre o claro-escuro e apelando para um teor de 
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dramaticidade, cujo desempenho em esconder, ocultar racionalmente, intensifica-se 

sobremaneira na pregação do mistério. 

Mediante isso, valorizam-se e publicizam-se os sacramentos religiosos na 

obra de Vieira. Na eucaristia, por exemplo, citando caso análogo, o pão e o vinho 

que fazem parte da salvação do Cristo, transubstanciam-se na matéria corpórea do 

Salvador também no batismo, o qual assume a simbologia da morte e ressurreição 

para uma nova vida ao lado do Deus Filho. Como anotaria Paulo: “pregamos a 

Sabedoria de Deus no mistério, que está encoberta, e que Deus predestinou antes 

dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste século 

conheceu”107. O apóstolo, em verdade, prega o Cristo, considerando a sabedoria 

eterna de Deus, outrora revelada, descortinada inobstante subsumir os meandros da 

linguagem alegórica, aguda, engenhosa, de Vieira, de forma a expandir-se para uma 

teologia político-moral. Vieira projeta um aparente Estado cristão, capaz de 

sobrenaturalizá-lo enquanto corpo mais político. Certo enviesamento da linguagem 

suporia mudanças na ordem corrente, de supremacia eclesiástica católica à inversão 

de poderes, em que a imago Dei dá lugar à imago rex, ressaltando a figura icônica do 

novo poder e nova história: Portugal.  

Borges (1995) tece um retrato da imago Dei apesar de considerar a expressão 

“humanidade histórica”. Assim,  

 

a esperança da plenitude da vida religiosa, que ao seu Patrono tende 
para o consórcio supra terreno entre o infinito e a totalidade dos 
entes é em Vieira transposta e antecipada para a realização, na 
humanidade histórica, do esplendor terreno do “templo” e “imago Dei” 
que originária e ontologicamente é (BORGES, 1995, p. 85). 

 

O patrono a que se refere Borges é Santo Agostinho. Entretanto, chamando 

atenção para a expressão mencionada acima, destacamos que o plano fugidio por 

parte de Vieira não esbarra na proposta puramente cristianizada, que menciona o 

céu como fim de eternidade e deleite, embora se perceba a raiz do pensamento na 

pessoa da divindade. Para Borges (1995), culminaria a visão de Vieira em um 

teandrismo, imagem que reitera o compromisso do padre, para com sua ordem 

religiosa, não obstante levante hipóteses quase heréticas ao imputar substância 

divina ao rei português, com ato sobre-humano e ressurreto, cujas ações são 

                                                           
107 I Coríntios, 2, 7 – 8.  



156 
 

projetadas por Vieira para o começo e o fim de tudo. A determinação e o 

cumprimento, a finitude e a infinitude são elementos áureos da natureza de um 

mesmo ser redentorista que virá: D. João IV. Que, escolhido por Vieira, julgar-se-á 

venturoso, habilidoso nas artes e no falar; de fato, haverá de ser adorado, com plena 

autoridade e amor, benevolência e força, sapiência e justiça, perdão e condenação 

convergidos para ele. Enfim, Vieira o nomeia tutor de todo o reino de Portugal e de 

todo o mundo, adaptando hermeneuticamente o enigma do profeta Daniel, e em 

meias palavras, posto não encerrando as alusões, finalizar, estruturando verdades 

tidas por definitivas. 

O rascunho profetista vieiriano engloba milagres, ressurreições, símbolos, 

mistérios e acontecimentos proféticos cujo embaralhamento discursivo tornam o 

pregador “um formidável intérprete do seu tempo com intuições profundas que o 

transcendem, projetando-se no futuro” (PELOSO, 2007, p. 25), prognóstico este  

suturado momentaneamente com provas, circunstâncias, entimemas aparentes e 

relações escriturísticas. Nesse ínterim, quem sabe, a escavação textual de Vieira, na 

busca desenfreada para consolar o coração e a madre real, e as nada apressadas 

análises quinto-imperialistas, conforme Peloso (2007), fariam Vieira desenvolver o 

texto d’A chave dos profetas (2013) por um intervalo médio de 50 anos. Contestando 

o levantamento de Mendes (1997), que defende a composição d’A chave entre os 

anos de 1665 – 1675, Peloso (2007) nos faz pensar n’A chave como um plano, um 

projeto muito bem construído, alinhavado com elementos da teologia, da filosofia, da 

história e incluindo aspectos de ordem jurídica. 

O emaranhado vieiriano não refutaria totalmente as normas do Santo Ofício, 

o qual considerava a fé e os bons costumes os alicerces de condução ideológica da 

Igreja. O nexo eclesial de Vieira o assiste na acusação de erros contra a fé, 

conquanto o Santo Ofício culmine, impelindo-o à heresia e ao judaísmo. Vale 

lembrar duas personalidades suspeitas cuja atitude reforçaria o pensamento do 

tribunal, haja vista que Manuel Ferreira e Antônio de Melo fizeram denúncias contra 

Vieira por este ter apresentado em 1646 ao rei D. João IV uma série de documentos 

favoráveis aos cristãos novos, solicitando maior tolerância por parte da majestade, 

uma vez que, “se estes se tivessem demonstrado perseverantes na nova fé 

abraçada e não tivessem feito nada contra a Igreja, não se devia dar muita 

importância ao fato de que continuassem a esperar o seu Messias” (PELOSO, 2007, 

p. 59, 60). Na Defesa perante o Tribunal do Santo Ofício, Vieira aponta três povos a 
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condensarem aspectos doutrinários no mundo e suas respectivas correntes 

ideológicas: Gentilismo, Judaísmo e Maometismo. Para cada um deles, o jesuíta 

atribui características de ignorância, cegueira e vício respectivamente, no intuito de 

declarar a extinção de cada uma dessas correntes pela via da conversão, e, 

consequentemente, isentar-se do elo com a heresia conforme condenado pela 

Inquisição. Assim, define os “hereges” e demais “espécies de infidelidade”:  

 

Heregia, que comprehende os Hereges, que confessão a Christocom 
erro nafee; Judaismo, que comprehende os Judeos, que confessão a 
Deos e negão a Christo; Gentilismo, que comprehende os Gentios, 
que nem conhecem a Christo & sua divina Ley (VIEIRA, [1666], 
1957, p. 5). 

 

Sobre o gentilismo, a ignorância o acompanha e o leva à idolatria (corrupção 

da vida humana), passando, então, o religioso católico a enxertar passagens das 

Escrituras bíblicas com a finalidade de sanar o mal pela conversão em virtude da fé 

e do batismo, aniquilando deuses da gentilidade ou gentilismo, pois “homem morre 

assy com todas as verdades hum gentio & nasce de novo hum christão” (VIEIRA, 

[1666], 1957, p. 9). Some-se a isso a forma como Vieira assimila os gentios “que 

habitão as terras Austraes, que são as dos nossos descobrimentos, & outras que 

ainda estão por descobrir, que propriamente se chamão – terra australis” (idem, p. 

22), ou seja, os índios, povo sob o domínio colonial português e espanhol, mas 

protegido pelos jesuítas, que lhes informam a sã doutrina para agastá-los da idolatria 

seus deuses e demônios, logo afugentando-os da ignorância. Os índios são 

comparados, por conseguinte, àqueles cujo evangelho não havia ainda alcançado a 

excelência exposta por Cristo segundo o Evangelho de S. Marcos108 e o livro dos 

Atos dos Apóstolos109. Vieira e Paulo mantêm uma forte ligação, que faz o primeiro 

assumir o lugar do segundo, sendo-lhe porta-voz. Imbuído de tamanha autoridade, 

Vieira provocaria, como fez João de Almeida ou José de Anchieta, uma tarefa 

antropológica e religiosa diante dos ignotos. 

Por causa de sua intercessão em favor dos indígenas, Vieira seria expulso 

do Maranhão e obrigado a retornar a Lisboa. As frequentes brigas entre colonos e 

jesuítas, intervaladas por leis e interesses econômicos, que culminavam 

                                                           
108 “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.” Marcos, 16, versículo 15. 
109 “Eu te pus para luz dos gentios, para que sejas salvação até os confins da terra.” Atos dos 
Apóstolos, 13, versículo 47. 
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favorecendo os dominadores daquelas terras, obrigaram Vieira a assumir posições. 

Por conta disso, 

 

Com o costumeiro estilo incisivo e pungente, Vieira formula uma 
acusação sem precedentes contra um colonialismo ávido e sem 
escrúpulos, tendo a capacidade de distinguir entre um poder 
opressor e explorador e as camadas menos abastadas e indefesas 
da colônia, levadas à morte com a ilusão da riqueza, combatendo 
contra uma natureza pérfida e contra outros infelizes, os índios, que 
defendiam inutilmente as terras onde tinham nascido e que lhes 
pertenciam (PELOSO, 2007, p. 34) 

 

Longe da inocência de pensar que não haveria influência possível para 

amansar e convencer os bravos devoradores humanos para o trabalho forçado nas 

colônias, no entanto, a atitude de Vieira em amparo aos autóctones justificar-se-ia 

com o profeta Isaías, primeiro mentor da ideia de uma terra austral “donde hão de vir 

os gentios” (VIEIRA, [1666], 1957, p. 22), avolumando argumentos para distanciar-

se da tal heresia, condenada pelo Santo Ofício. Hereges, conforme o padre, serão 

as raposas que viciam a veracidade textual, portando-se como “inimigos domésticos 

da igreja”, i. e., convivendo, comungando do corpo de Cristo, a exemplo de Calvino, 

Lutero, os Pelágios e tantos outros heresiarcas. Todos haverão de se deparar com a 

luz da graça salvífica do Cristo que trará eficácia e lucidez àqueles, convencendo-os 

dos erros e convertendo-os à fé. Esse acontecimento fará parte do reflorescimento 

da vinha de Cristo “ao estado mais florido, que He o que por outros termos 

chamamos o estado perfeito e consumado da Igreja” (VIEIRA, [1666], 1957, p. 21). 

Para Vieira a heresia ocorre por conta da malícia e astúcia, termos que, se levados 

ao pé da letra, enquadram perfeitamente o pensamento vieiriano pela composição 

que possui. Em suma, os hereges não serão os católicos, mas os protestantes, 

dissidentes da fé, porque partilhando de outros dogmas. 

Prosseguindo no intento de extirpar as demais diferenças, Vieira critica o 

Maometismo e o Judaísmo. Aos maometanos trata-os como “cornum parvum”, qual 

seja, a “seita de Mafoma e o Imperio Otomano” (VIEIRA, [1666], 1957, p. 10), cuja 

intenção seria dominar toda a Europa, apagando o nome de Cristo e espalhando por 

todo o mundo suas heresias. Dentre expressões como “cornum parvum” e outras de 

que mais adiante se utiliza, “leviatã” – tortuoso ou torcido, terrestre ou marítimo, 

serpente de terra e baleia do mar – definem-se as ideias de excludência, 

metaforicamente para o pregador, que menciona a profecia de Isaías no capítulo 27, 
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a qual considera a derrota pelo Deus de Israel ante essa criatura horrenda, na visão 

de Vieira, os maometanos, que Hobbes associaria ao Estado monárquico. 

A exegese vieiriana condensa, restringe a palavra a outras palavras, umas 

sobre as outras, aumentando gradativamente a força dos argumentos para 

convencer e persuadir o público. Em suma, percebe-se um engessamento verbal, 

por parte de Vieira, para não oferecer margem a dúvidas, equívocos, erros de 

natureza escritural e de pensamento. O jesuíta, assim, amontoa termos, conceitos 

com o propósito de emprestar veracidade às proposições, acrescendo a estas fatos 

de eras anteriores, e de sua própria época em direção a eventos futuros, 

 

pois qualquer acontecimento que alguém no passado haja uma vez 
verdadeiramente predito tem força somente que, no devido decorrer 
do tempo, se produzir, e no fim se refere àquele que numa ocasião 
se produziu, revelou-se verdadeiro sempre afirmar que se produziu 
no devido tempo (ARISTÓTELES, 2005, p. 92) 

 

Ou seja, a materialidade do acontecer está continuamente em perspectiva 

do vir a se fazer, se revelar, e existir, porque é tudo potência. Vieira, com efeito, 

impulsiona a palavra, o sentido, o destino das ideias num crescente metafísico, ora 

limitando, ora não, o upgrade do todo e das partes. Não há margem para se pensar 

além do que ele descreve, de maneira que todos os vocábulos são 

hermeneutizados. Sob a metonimização, incorporam-se outras significações em 

imagens capazes de montar o arcabouço teórico de defesa e ataque, numa dialesis, 

ornamentada no vaivém entre a palavra e o objeto que encerra novos sentidos do 

que se concebe, gera, elabora. O que é estranho deixa de o ser: Maometano, 

“cornum parvum”, Leviatã, turco, Império Otomano, Mafoma, Anticristo etc. Os 

termos parecem sofrer um processo de influência figurativa, devido à categorização 

empreendida por Vieira em discriminar tais escolhas às expressões, impossibilitando 

racionalmente a expansão do vocábulo, e antes contendo-o, por sua vez, em 

sentido, significado e inserção de prováveis leituras vindouras. Isto é, Vieira 

hermetiza o discurso outrora apreendido numa ação exegética para, nessa hipótese, 

proporcionar uma nova verdade, destituída de outras interpretações. As arestas, 

portanto, das palavras tendem a explicar-se ciclicamente de modo que não haja 

viabilidade ou passividade de reformas ao que é sedimentado. 

A hermenêutica vieiriana é, em si mesma, o princípio para decifrar o próprio 

conceito de hermenêutica. Logo, a arte de interpretar encerra-se nela mesma e os 
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conteúdos de substituição são destituídos da síntese metafórica, da expressão 

poetizada, apesar de, pela metáfora propositiva, “Mahometes em grego (que he o 

nome Mafoma) vem a fazer, nem mais nem menos, o número dos seisentos & 

sesenta & seis” (VIEIRA, [1666], 1957, p. 15), de sorte a existirem identidade e 

diferença verbal inerentes a uma mesma locução. A contagem das letras grega é 

também ingrediente para fomentar a intensividade do inimigo e, consequentemente, 

estimular o imaginário cristão. O adversário em questão precisa ser destruído, como 

o será, pelo honorável rei português, tendo em vista que os maometes são o 

Anticristo. Os conflitos ultrapassam a esfera religiosa, doutrinária, e alcançam o 

âmbito da guerrilha armada, do empoderamento cultural e histórico, de uma nova 

historiografia, evidentes com veemência vocabular e a enunciação praticadas pelo 

jesuíta. Assim reconhecidas, “as línguas e a linguagem inscrevem-se num espaço 

real, num tempo histórico e são faladas por seres situados nesse espaço e nesse 

tempo” (FIORIN, 2005, p. 10). 

Coibir o avanço dos muçulmanos talvez seja a melhor das alternativas 

encontradas por Vieira para desviar os olhares da Inquisição, ressaltando os de 

posicionamentos econômicos propalados por turcos110 e mercadores, a respeito do 

livre comércio holandês, cuja gestão seria judia, afetando consideravelmente os 

cofres da Igreja. Não vetar todas as conexões simbolizaria algum tipo de laço de 

Vieira com o povo judaico, que ultrapassa a ideia de grande estima e apreço, 

conforme supunham os inquisidores – predileção ao judaísmo – e atestam algumas 

cartas endereçadas, a exemplo da Carta 6, cuja emissão de Haia em 20 de abril de 

1646111, pois  

tudo em função do empenho do jesuíta em favor das comunidades 
da diáspora hebraica portuguesa no exterior e dos chamados 

                                                           
110 Em leitura do capítulo Escola clássica: precursores (In: BRUE, Stanley L. História do 
pensamento econômico. Tradução de Luciana Penteado Miquelino. São Paulo: Thomson Learning, 
2006, p. 46 - 62), ao tratar de aspectos sociais e históricos no século XVII, o autor menciona a força 
econômica de turcos, que fomentavam a livre iniciativa comercial. 
111 Selecionamos um pequeno trecho para reforçar esse elo entre Vieira e os judeus: “Foi tão igual a 
grande mercê que Vossas Mercês me fizeram, e tão igual o afeto que em todos experimentei, que 
quando particularmente o considero, o que devo a cada um me parece maior, e assim não quero fiar 
a significação do meu agradecimento a diversas cartas, porque a diferença das palavras não argua 
desigualdade na obrigação. [...] Sua Majestade saberá muito cedo por cartas quão leais vassalos tem 
em Ruão, e quão merecedores de os ter muito perto de si, e se Deus me leva a seus reais pés, eu 
prometo a Vossas Mercês que fique muito mais confirmado no bom ânimo com que o deixei, porque 
até agora o persuadia com argumentos do discurso, e daqui por diante o poderei fazer com 
experiências da vista. [...] A Divina Majestade dê a Vossas Mercês todos os que lhes desejo e peço, e 
guarde a Vossas Mercês por muitos anos com as felicidades que desejam. Meu companheiro beija as 
mãos a Vossas Mercês e ambos mandamos as nossas saudades, que verdadeiramente são grandes” 
(VIEIRA, [1646], 2013, p. 168 - 169). 
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cristãos-novos, ou hebreus convertidos, cujo capital Vieira sugerira 
fosse empregado em uma Companhia de Comércio com o Brasil, 
subtraindo-o do confisco da Inquisição (PELOSO, 2007, p. 39). 

 

Para chancelar essa separação, continua Vieira endossando provas sob a 

presunção de sua inocência. A próxima consiste numa suposta eliminação do 

judaísmo. A audácia de Vieira inicia por Oseias112, cujo filho foi denominado de 

“Não-povo-meu”, menção que cita a palavra de Javé aos filhos de Israel, “por seus 

peccados & maldades não avia de ter misericórdia delle, & que dally por diante o 

avia de tratar como Povo não seu” (VIEIRA, [1666], 1957, p. 25). Uma das 

explicações do padre é o fato de que os judeus almejam buscar o seu rei e Senhor 

no futuro quando deveriam se voltar para o passado, onde o encontrariam, porque 

“há mil e seiscentos annos, que elles estão esperando pelo Messias & o Messias 

está esperando por elles: elle esperando, porque já tem vindo; & elles esperando, 

porque crem que ainda não veo” (VIEIRA, [1666], 1957, p. 27). Pela eleição 

especialmente da graça, tal povo será convertido e salvo, e, conforme o padre, sua 

cegueira não mais existirá. 

Em apoio a tal enredamento literário, as Escrituras serão o carro chefe das 

ideias de Vieira. A Bíblia é fonte histórica de imagens e narrativas, e se define por 

verbalizar frases hieróglifas ou poéticas, hieráticas ou alegóricas e demóticas ou 

descritivas. É relevante considerar que os escritos bíblicos servem a Vieira, assim 

como as alegações de profetas não canônicos, padres eclesiásticos em tudo 

corroborando o fim desenhado nas proposições construídas ao longo do discurso. 

Daí haver uma colmatação do pensamento de Vieira à escolástica, diferindo, 

contudo, do telos. As Escrituras são uma arma para ele, pois representam a palavra 

de Deus, a maior autoridade.  

Numa abordagem tradicional que faz do texto bíblico, apoiando-se nas 

interpretações dos teólogos patrísticos, transpondo de um movimento metafórico, 

poético (isto é aquilo) para uma correspondência metonímica (isto está no lugar 

daquilo), é possível pensar que Vieira supõe isso reunido numa compreensão mais 

atualizada de seus escritos. A proposta de converter um elemento diverso do 

habitual, aparente, tece considerações a propósito do que não seja viável determinar 

os sentidos nominados pelos vocábulos das teses profetistas, i. e., expressões 
                                                           
112 Considerado profeta menor, segundo a tradição eclesiástica, Oséias apresenta uma peculiar 
história porque se casou sob ordens divinas, com uma prostituta para que sua vida representasse 
fielmente a realidade e relação existentes entre Deus e seu povo de Israel. 
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submissas a uma verdade tenaz e a uma fidedignidade (dis)simulada. Dessa 

maneira, assim como compunha Platão, o dialético sobrepõe o poético e “a 

linguagem metonímica é, ou tende a tornar-se, uma linguagem analógica, a imitação 

verbal de uma realidade que está além dela mesma, e que pode ser expressa mais 

diretamente através de palavras” (FRYE, 2004, p. 30). Vieira, então, presume-se 

metonímico. Se a metonímia é figura retórica, como fica o sentido próprio que rompe 

com a retórica? Se Vieira utiliza o sentido próprio, ou histórico, e tal sentido não 

partilhado seja objeto retórico, julga-se que o espadachim de roupeta não faça uso da 

retórica como construção de seu discurso profético nas ditas obras, especialmente 

em A chave dos profetas. Esta obra, consequentemente, tende mais ao historicismo 

do que à retórica. 

Fruto do brilhantismo e imaginação de Vieira, A chave dos profetas 

enfrentaria muitos processos para ser considerada plausível. Desfaz-se inicialmente 

o lugar-comum de que Vieira teria empregado muitos títulos para qualificar os 

conteúdos de tal livro. Peloso (2007) contesta isso com a resposta do padre ao 

inquisidor Alexandre da Silva, cujo registro é o seguinte: 

 

que de presente e ainda de dez anos a esta parte em que começou a 
aplicar-se às missões do Maranhão não compôs nem compõe papel 
ou livro algum, e somente de ordem de seus superiores quando tinha 
lugar para isso, tratava de limpar alguns dos seus sermões para os 
dar à impressão. Mas que antes do dito tempo, de dezoito anos a 
esta parte, andava estudando e compondo um livro que determina 
intitular Clavis Prophetarum, cujo principal assunto e matéria é 
mostrar por algumas proposições, com lugares da Escritura e 
Santos, que na Igreja de Deus há de haver um novo estado diferente 
do que até agora tem havido, em que todas as nações do Mundo hão 
de crer em Cristo Senhor nosso, e abraçar nossa Santa Fé Católica; 
e que há de ser tão copiosa a graça de Deus, que todos, ou quase 
todos os que então viverem, se hão de salvar, para se perfazer o 
número dos predestinados; na qual suposição feita na forma que ele 
declarante a tem disposta, se ficam correntemente entendendo as 
profecias de todos são Profetas canônicos, assim da lei velha, como 
da lei nova; e que comunicando ele declarante neste Reino, no de 
França, Itália e Espanha aos mais doutos homens da Religião da 
Companhia o dito assunto e fundamentos dele, do dito tempo de 
dezoito anos a essa parte, lho aprovaram todos exortando a ele 
declarante a que com efeito tirasse a limpo e imprimisse o dito livro 
(PELOSO, 2007, p. 49). 

 

Exposta por alguns teóricos, entre eles Azevedo (2008) e Muhana (2008), 

como uma obra que só havia na cabeça de Vieira, refuta-se também A chave dos 
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profetas por se tratar de uma tese de defensa em uso por Vieira para precaver-se no 

trâmite processual, pois numa carta a D. Rodrigo de Meneses em 14 de setembro de 

1665, evoca: 

 

Lembrado estará Vossa Senhoria daqueles intentos acerca do papel 
escrito ao bispo do Japão, que foram impedidos pelo Sr. Marquês, 
interpondo-se a autoridade da rainha nossa senhora. A estes pontos 
me mandaram responder os ministros desta Universidade, 
apontando neles tudo quanto disse ou escrevi, e tudo quanto 
imaginei dizer ou escrever em minha vida, que de tudo se pediu 
conta, e de tudo se me fez cargo. A tudo prometi responder e 
satisfazer, e sobre matérias (que são infinitas e não tratadas até 
agora pelos doutores) tenho escrito muito, mas falta muito mais por 
escrever, e tudo por concluir, porque as pedras deste edifício estão 
lavradas a pedaços e sem nenhuma ordem, como acontece em 
todas, e muito mais nas deste gênero, de que V.S.ª pode bem ser 
testemunha, pela mercê, que me tem feito, de descobrir e me 
mandar tantos livros, e ainda de me mandar buscar fora do Reino os 
que não têm chegado (VIEIRA [1665], 2014, p. 545). 

 

Como já se disse noutros momentos, Vieira já articularia tal compêndio em 

um plano da História do futuro, reforçado nas Representações perante o Tribunal do 

Santo Ofício. Peloso ratifica isso categoricamente, explicando que o padre 

executaria por mais de 50 anos uma única obra profética atestada por Bonucci e 

Andreoni113 em missivas publicadas antes e depois da morte de Vieira. Ainda no 

mesmo bilhete, Andreoni noticia que “Vieira não dispunha mais de todos os 

manuscritos da obra” (apud PELOSO, 2007, p. 88). Sete anos após, reenvia para 

Menezes outras linhas em que atesta: “Tenho em grande altura um livro latino 

intitulado o Quinto Império, ou Império Consumado de Cristo, que vem a ser a Clavis 

Prophetarum; e ninguém o lê sem admiração, e sem o julgar por importantíssimo à 

inteligência das escrituras proféticas” (ANDREONI apud PELOSO, 2007, p. 83). 

Atente-se para o valor atribuído pelo escritor à obra, anuindo o dito aos que o leem 

e, em sequência, destacando a expressão “escrituras proféticas”. Elevada ao 

patamar de profeta, porque ligando o passado ao futuro, Vieira estatui “um código 

geral de interpretações” em que vige um reino preanunciado nos Testamentos, 

avultando para esferas da ordem jurídica e política. 

A noção de livro incompleto, dissertada por Mendes (1997), e a menção de 

um só compêndio, Clavis-História do futuro, em discussão por Peloso (2007), só 

                                                           
113 Em missiva no dia 20 de julho de 1697, quando escreve: “Clavem tamen istam, quinquaginta 
annorum opus, ex longa Sanctorum Patrum [...]” (apud PELOSO, 2007, p. 87). 



164 
 

serão amenizadas com a publicação em 2013 de A chave dos profetas. Se por um 

lado, Peloso distribui a construção da tese profética de Vieira em dois blocos, sendo 

A chave o primeiro, reportando-se em seguida à nominação de Clavis romana114 

para o livro inacabado, Hansen (2013), meio em tom jocoso, aparenta afirmar que “a 

tradução integral finalmente publicada neste livro parece milagre” (HANSEN, 2013, 

p. 12). Por outro lado, pondo-se, por conseguinte, sobre os olhos dos estudiosos 

mais escuridão do que luz: como seria possível uma obra tida como morta, sem 

conclusão, traduzida em sua completude? E como se atribuirá autoria a Vieira, 

embora se saiba que Bonucci115 ficaria incumbido da missão de concluir a obra dada 

pelo próprio padre? 

Percorrendo os borrões, Peloso (2007) parece se convencer da existência 

de dois livros diversos: uma Clavis-História do futuro e outra, Clavis romana. Ainda 

sobre esta, como se noticia a informação de inúmeros coautores, multiplicam-se 

também os adversários do texto de Vieira (Estancel, Falletto, Benci, Mamiani etc). 

Nota Peloso (2007) que “a obra de Vieira esvai cada vez mais os seus contornos na 

esteira de uma oralidade ligada ao grande sonho de palingenesia universal à qual o 

Novo Mundo foi associado desde a primeira descoberta no signo da plenitudo 

temporum” (PELOSO, 2007, p. 112), tornando dubitável a autoria de livros 

acrescidos à Clavis, a exemplo do Quarto livro, v. g., ou a conclusão do que já se 

houvera começado com o próprio padre. 

A chave dos profetas significa uma abertura para novos tempos e eras 

alinhavados à Providência de Deus. Conforme Hansen, “Vieira propõe-no como a 

chave que abre a leitura para a verdade do sentido da história tipologicamente 

aberta nos livros sagrados como prenúncio e confirmação do cumprimento da 

vontade de Deus no tempo” (HANSEN, 2013, p. 19). O martelo de Vieira aplica-se 

em um tempo equivalente ao seu, posto que compreende a atuação do Anticristo e o 

cataclisma no mundo em 666. Assim, Vieira condiciona o tempo para si, ou melhor, 

magistralmente comanda a numerologia, e consequentemente o tempo e o espaço. 

                                                           
114 Provoca Peloso com a seguinte hipótese para a justificativa da denominada Clavis romana: 
“Quando Vieira falece, a Clavis ‘romana’ era composta por dois tomos ou livros, sendo que ao 
segundo deles faltavam duas questões para a conclusão. Será este o texto que Vieira deixará 
incompleto quando vai embora de Roma, em 1675, ou será uma parte enviada sucessivamente ao 
geral da Companhia?” (PELOSO, 2007, p. 86). 
115 Pe. Maria Bonucci, um missionário e pregador. Em 1696 chegou à Bahia a tempo de, 
supostamente escolhido por Vieira, auxiliá-lo na escrita da Clavis Prophefaturum, assim como na 
escolha e ordenação das cartas de Antonio Vieira (LEITE, 1983). 
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Tudo aconteceria sob seus próprios olhares e domínios, dialogando com Santo 

Agostinho, ao que tudo indica, por ter este a ciência de que Deus será “sempre o 

mesmo, e todas as coisas de amanhã e do futuro, de ontem e do passado, hoje as 

fareis, hoje as fizestes” (SANTO AGOSTINHO, 2004, p. 44). Logo, o futuro é 

presente, e fixo.  

O compêndio escriturário quer se valer, por conseguinte, da verdade a partir 

de uma historiografia endossada pelos profetas, pelos teólogos, pelo próprio escritor 

e toda a genealogia recondicionada por sua leitura hermenêutica. O mistério é 

solucionado por Vieira em atos interpretativos, pela semelhança, pela história e pela 

fé. Hansen elenca os consecutivos quatro princípios que  

 
modelam e ordenam as múltiplas combinatórias de sua interpretação: 
a identidade do conceito indeterminado de Deus; a analogia (de 
atribuição, proporção e proporcionalidade); a semelhança (diferença) 
dos seres, eventos, conceitos e signos; o juízo e suas predicações 

(HANSEN, 2013, p. 21). 
 

Vieira expande um pouco mais essas abordagens no livro História do futuro 

(2015), onde diz, textualmente: “damos interpretações às Escrituras para nos 

persuadirmos que o que se diz uma maneira há de ser de outra” (VIEIRA, [1649], 

2015, p. 539). Que propósito haverá nessa mensagem, senão a de interpretar, 

persuadir e afirmar ser outra coisa aquilo que se diz? As impressões iniciais, no livro 

em questão, firmam uma realocação histórica de Portugal no cenário em destaque116 

e em composição semelhante à de outros historiadores, sobretudo porque reflete, 

além da análise das Trovas do Bandarra, um novo elemento: a profecia de Daniel117. 

Sob os auspiciosos prognósticos de um profeta canônico, ao qual aspira, e no rastro 

do que viria a ser fundada a quinta monarquia, Vieira reconta o passado dos 

grandes heróis e escritores, pondo-os debaixo de dúvida para inserir em seu 

                                                           
116 Não que outros escritores anteriores, a exemplo de Gil Vicente, Camões, entre outros, não o 
tenham feito, e também posteriores não o tenham intentado: instituir Portugal como nação modelar e 
arquétipo para o mundo. 
117 “[...] o novo e quinto e supremo Império de que havemos de tratar. Daniel será a primeira pedra 
fundamental dele, e não só do primeiro livro, em que lançaremos os primeiros fundamentos a este 
grande edifício, senão de todos os sete em que o dividimos. E pois Daniel há de ser o principal autor 
de toda a nossa História, porque não possa parecer de alguma maneira afeiçoada e suspeitosa a 
relação que até agora temos feito das excelências de sua pessoa espírito, confirmaremos tudo com 
um testemunho em que estejam resumidos e todos sem suspeita, e seja o do grande comentador de 
toda a Escritura, o doutíssimo Cornélio a Lapide, o qual, no proémio que fez à exposição dos 
profetas, aplicando ao nosso, como acima fizemos, a águia de Ezequiel, e resumindo em poucas 
palavras o que dele disseram em muitas Teodoreto, São Jerônimo, Josefo, Santo Epifânio, Doroteu, 
Santo Isidoro, e o mesmo texto sagrado [...]” (VIEIRA, [1649], 2015, p. 229 – 230). 
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discurso fenômenos já existentes, de modo a superá-los. Dessa maneira, ele 

enfatiza que 

 
Nenhuma coisa, senhor, se pode prometer à natureza humana, nem 
mais conforme a seu maior apetite nem mais superior a toda sua 
capacidade, que a notícia dos tempos e sucessos futuros; e isto é o 
que oferece a Portugal, à Europa e ao mundo esta nova e nunca 
ouvida História. As outras histórias contam as coisas passadas; esta 
promete dizer as que estão por vir. As outras trazem à memória 
aqueles sucessos públicos que viu o mundo; esta intenta manifestar 
ao mesmo mundo aqueles segredos ocultos e escuríssimos que não 
chega a penetrar o entendimento. Levanta-se este assunto sobre 
toda a esfera da capacidade humana, porque Deus, que é a primeira 
fonte de toda a sabedoria, posto que repartiu os tesouros dela tão 
liberalmente com os homens, e muito mais com o primeiro, sempre 
reservou para Si a ciência dos futuros, como regalia própria da 
divindade. Como Deus por natureza seja eterno, é excelência 
gloriosa, não tanto de Sua sabedoria quanto de Sua eternidade, que 
todos os futuros Lhe sejam presentes. O homem, filho do tempo, 
reparte com o mesmo tempo ou o seu saber ou a sua ignorância: do 
presente sabe pouco, do passado menos, do futuro nada (VIEIRA, 
[1649], 2015, p. 61) 
 

Consideremos, a priori, a assertiva de “prometer à natureza humana”. Muitos 

certamente assegurariam como nítida a explicação, associando-a ao viés retórico 

como justificativa de nuances de intencionalidade, dotando o texto de uma forma 

capaz de aplacar qualquer intervenção imediata na alma do leitor-ouvinte. No 

entanto, o discurso não se encaminha para uma promessa, mas para uma 

convicção, uma certeza: o futuro é algo desejoso no imaginário dos seres humanos. 

Dado que se refere a esse período temporal, pensa o “historiador do futuro” não 

haver notícia de outros direcionamentos senão que propõe, posto que “intenta 

manifestar segredos ocultos e escuríssimos que não chega a penetrar o 

entendimento”. Se o entendimento humano não apreende o porvir, o padre confere a 

Deus a fonte exclusiva de toda capacidade acerca da ciência dos futuros; derivando-

se, daí, o absolutismo da fé como elo de compreensão e prova daquilo que não se 

vê. Em última análise, o trecho acima causa reação ao homem que nada sabe do 

futuro.  

Se tomarmos isto como verdade dogmática, não há como se construir uma 

história do futuro. Fechemos o livro e sobre ele coloquemos uma pedra, caso não 

levemos em conta três elementos: a coisa, o homem e a interpretação. A estratégia 

vieiriana tende à nulidade, haja vista, obviamente, ser ele também homem, 

inobstante se perceba, sub-repticiamente, versar assunto um ponto acima da 
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humanidade, porque oferta a si a tarefa hermenêutica de reinterpretar a história 

humana a partir dos desejos da nação portuguesa. Consequentemente, assume 

uma postura diversa da do homem comum, interpretando, e, por sua vez, 

partilhando de saberes do futuro não porque seja Deus ou com Ele estabeleça 

estrita comunhão igual à do primeiro homem, mas pelo fato de, com lentes de 

aumento, as Escrituras serem por ele assimiladas e nelas inserido o pensamento e a 

fundamentação de um futuro glorioso, próspero e de inúmeras conquistas a partir 

das possíveis lacunas bíblicas.  

Dessa maneira, suspeitamos da incidência veementemente presente nos 

escritos de caráter, quiçá, antropocêntrico, tendo em vista imaginar-se, pelo viés 

humanista e por meio das letras e devaneios de um homem, atingir uma 

centralização discursiva tornada um plano que se desenvolve de Vieira para 

Portugal, ou melhor, de Vieira para D. João IV e, com o efeito final, de João IV para 

o mundo. O círculo não parece compartilhar o formato do Deus centro, marca 

medievalizante stricto sensu, em detrimento do indivíduo marginalizado, tensionado 

entre as forças humana e divina. Pressupomos, no entanto, que Vieira, ao se 

posicionar como hermeneuta de uma história do futuro, demonstra raros vestígios 

antropocêntricos, acomodando o tempo à pessoa. Isto é, ter a ciência do futuro 

decorre da interpretação a que se lança Vieira, o homem, que insere, em sua obra, 

histórias nacionais clássicas,  de Hesíodo, Tucídides e outros, a história do reino de 

Portugal, aquela pequena e menosprezada porção de terra, afora na técnica das 

navegações, condado do acúmulo de metais, rainha da colonização e de 

especiarias, embora representasse pouca força militar em comparação às outras 

potências da Europa. 

O passeio analítico a que nos dispusemos reflete duas apreciações: a) dos 

livros citados fazendo parte da teia hermenêutica de Vieira, no que denominamos 

trilogia profética; b) de tudo que represente incompletude, nas obras inacabadas em 

conceitos e ideias. Perante essa arquitetura de um tempo vindouro, Vieira inspira um 

futuro a ser (des)coberto, “até que” – expressão que marca, sobretudo, um elo entre 

a proposição e o sentido, vai articulando-se no viés da hermenêutica, condição da 

(não)possibilidade retórica. No entanto, é salutar inferir que, ante o sentido literal 

empregado, cinge-se um papel retórico, recondicionando o jesuíta à sua proposta 

discursiva original, e, portanto, destinando ao desenvolvimento o seu pensamento 

apocalíptico avultado em significativa enunciação. Servir-se do literal é uma forma 



168 
 

de sedimentar o argumento, distanciando-o da retórica e aproximando-o da 

objetividade discursiva. 

O termo em questão – “até que” – configura a formação de uma escatologia 

neotestamentária cujo princípio basilar reside na afirmação de que “o reino de Deus 

está próximo”118. Deduz-se, com isso, que a sentença definitiva deve ser neque 

instantia, neque futura. Para Borges (1995), há duas considerações na proposta de 

Vieira: “a distinção dos tempos”, marcada pelos períodos estabelecidos diante dos 

fatos que acontecem numa espécie de descrição do caminho histórico dos 

portugueses até a chegada da concretização do reino. E isso se define bem através 

das datas e idades. A outra consideração diz respeito ao espaço cujo desenho é 

visualizado na escrita de Vieira, traçando assim uma “cosmografia” dos ambientes, 

dos lugares percorridos e como resultado uma formação intelectual, do saber 

cartográfico de terras e mares para uma construção dos elementos que se unem e 

se distanciam na e da proposta jesuítico-cristã. Dessa caracterização temporal e 

espacial advém uma síntese que chamaremos existencial. Esta síntese tem como 

cerne o homem. 

O homem é, em suma, a imagem e semelhança de Deus, outrora perdido 

em Adão e recompilado no Cristo hipostaticamente. “E o verbo se fez carne e 

habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do 

unigênito do Pai” (João, 1,14). Sob a visão do já, porventura, instantia vieiriana, 

questionaram-se os discípulos de Cristo acerca da restauração do reino de Israel, 

naquele momento, por acreditarem na visão política daquele que seria o ungido e 

assim destronar os reis injustos para governar com justiça e equidade, subjugando 

os outros povos, especialmente, os romanos. Outrossim, numa resposta com 

relação ao seu retorno (parousia), afirma o Cristo não ser da competência dos 

apóstolos saber os tempos, mas exclusivamente ao Pai; ademais, considera Vieira 

n’A chave dos profetas, reforçando o legado, por acreditar ou, pelo menos, transmitir 

que crê ser um furto ou sacrilégio o desejo de o homem misturar-se àquilo que só 

está reservado ao Pai, a Deus, o qual nada revelou nem aos anjos no Céu, quanto 

mais aos meros mortais, salvo àquele que recebe a missão de escrever o tratado 

cujo anúncio é  

 

                                                           
118 Evangelho segundo Mateus, 4: 17. 
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que na Igreja de Deus há de haver um novo estado diferente do que 
até agora tem havido, em que todas as nações do mundo hão de crer 
em Cristo Senhor nosso, e abraçar nossa Santa Fé Católica; e que 
há de ser tão copiosa a graça de Deus, que todos ou quase todos, os 
que então viverem, se hão de salvar, para se perfazer o número dos 
predestinados (VIEIRA, [1660 - 1668], 2008, p. 77). 

 

Genialmente, Vieira interfere nas Escrituras, proferindo-as à sua maneira, 

reajustando as expressões para melhor convencer o ouvinte e se posicionar não 

como mero mortal, tentando manter o homem distante das coisas futuras, destinadas 

aos escolhidos tão somente. O Crisóstomo português, ele próprio, tornar-se-á 

proclamador da verdade divina. 

Isso fica evidente quando diz: 

 

Pelo que, se dissermos que, não conjeturando, mas lendo, e não do 
nosso próprio cérebro, mas por desvelado cálculo, haveremos de 
extrair das divinas profecias os tempos e cômputos dos tempos, 
certamente que os próprios testemunhos sagrados, sob a direção da 
experiência, de várias maneiras nos hão de refutar. E em primeiro 
lugar, a cronologia dos tempos passados desde o começo do mundo, 
extraída dos livros sagrados (VIEIRA, [1697], 2013, p. 350, v.VI). 
 

Assim associado ao Novo Testamento, o expletivo vieiriano ainda-não, neque 

futura, haverá de se concretizar a posteriori, num tempo ainda desconhecido pelos 

homens. Os profetas falam por enigmas e imagens, além de utilizar-se de termos 

com sentido próprio e comum, e mais as ações de tempo. Só que, ao lermos Vieira, 

os vocábulos escondem pensamentos e a certeza da demarcação do tempo, como, 

por exemplo, quando o Senhor usa ano agradável, avantajando conceito, em 

concordância com os teólogos, ao que quer dizer que seja um tempo da Graça e do 

Evangelho, ou seja, um tempo sobre-humano e que, sobretudo, distancia o saber 

dos mortais do saber divino, como se nota na descrição de que um dia para Deus é como 

mil anos e vice-versa. Sabendo de tudo isso, Vieira profere: 

 

É certo de modo geral que nós podemos não apenas lícita e 
louvavelmente disputar acerca dos tempos das coisas futuras e, com 
diligente investigação, quando e durante quanto tempo hão de 
verificar-se, mas também ou estabelecer como certo ou opinar de 
modo provável muitas coisas relativas aos próprios tempos (VIEIRA, 
[1697], 2013, p. 355, v. VI)119. 

                                                           
119 “É universalmente certo que podemos não só discorrer acerca dos tempos em que hão-de realizar-
se coisas futuras, e indagar e pesquisar diligentemente quando e durante quanto tempo hão-de 
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Duas formas de envolvimento temporais evocam-se em Antonio Vieira: o 

chronos e o kairós. De acordo com Pimentel (2008), o tempo em Vieira é assuntivo, 

esclarecendo-se que esse tempo se refere a um não contínuo, que não se vincule à 

quantidade cronológica. Ainda consoante o referido autor, o tempo em Vieira é 

kairológico, visto que se trata de um tempo oportuno, associado também ao instante 

da saudade e da esperança. Dessa maneira, rompe-se com a cronicidade, 

delimitada e reduzida na perspectiva profética que se nota em Vieira, o que 

concede, portanto, à história uma “erupção” do Ser Sagrado na vida e na existência 

humanas. Esse tempo aproxima-se do tema da Eternidade, do momento oportuno 

que se estende por todos os tempos, tornando-se eterno o tempo perfeito, tempo da 

glorificação engendrada entre o material e o espiritual, e consumada pela obra do 

Espírito Santo. Trata-se, enfim, do tempo de Deus. 

Ao justificar essa perspectiva temático-profética, Vieira narra como verdade 

quatro instâncias: moral, teológica, provável e canônica, conscientizando o receptor 

para o desejo, o empenho, a genialidade, e a engenhosidade do pregador, assim 

como sua crença nas letras, por ele reconstruídas e confirmadas como sendo parte 

integrante da História de Portugal. Nesse devaneio literário e, quiçá, loucura em 

enxergar-se como historiador do futuro e profeta do passado, Vieira soergue uma 

fatia da memória portuguesa, cujos feitos e glórias acompanham a trajetória de um 

novo reino para, desse modo, assegurar veracidade (ou verossimilhança) no relato 

vieiriano futurístico coroado de representação simbólica do reino no mundo através 

do Encoberto que, para o neoprofeta Vieira, interpretando as Trovas do Bandarra, 

haveria de ser D. João IV. Vieira se coaduna e simbiotiza, se assim se pode falar, o 

tempo da história e a história, cujo aperfeiçoamento místico resulte em uma era de 

plenitude, de paz e intensa harmonia na alma humana. O tempo aqui representa 

prudência e ponderação, atendendo à concepção personalista que nutre e 

sedimenta o Cristianismo. 

Vieira, portanto, é um ser do tempo: chronos e kairós. Tal oxímoro faz parte de 

uma construção imagética e que, por meio da profecia, age no tempo e, na obra de 

                                                                                                                                                                                     
existir, mas também estabelecer ao certo muitas perspectivas sobre esses tempos, ou dar a seu 
respeito uma opinião provável” (VIEIRA, [1697], 2000, p. 37, tomo III). Esta referência é um exemplo 
da versão mais antiga apenas para fins de comparação entre os textos, e de como a atualização 
textual pode causar embaraços ou minimizar a real intenção do escritor lusitano, que seria a de 
desvendar de fato o futuro.  
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Vieira, demonstra um curso, uma linearidade temporal, sobretudo cronológica, ao 

desconstruir as assertivas de historiadores do passado para se sobrepor ao que ele 

conta sobre o futuro. Então se estabelece um patamar historiográfico, firmando um 

tempo psicológico na cronologia de Vieira, que se deteve na interpretação do profeta 

Daniel para assegurar que, com a reconquista do trono português e a expulsão de 

Castela e Holanda, e mais a supremacia nos “mares nunca dantes navegados”, era 

chegada a hora de fazer conhecido o Quinto Império do Mundo. Misturam-se os 

tempos, sincronizados num só: cronológico. A expressão “Até que” é conduzida para 

o já e o ainda-não neotestamentários, certeza de um discurso de onirismo mitopoético, 

ou mitoprofético. Vieira inspira um futuro (des)coberto, “até que”, expressão que 

marca, sobretudo, um elo entre a proposição e o sentido, articulando-se no viés da 

hermenêutica, condição de (não)possibilidade retórica. No entanto, é salutar inferir 

que, diante do sentido literal empregado, cinge-se o papel retórico, recondicionando 

a sua proposta discursiva em si e, portanto, destinando à evolução do seu 

pensamento apocalíptico uma significativa enunciação.  

Com isso, Vieira intenta transformar a Lusitânia em parâmetro para as 

demais nações, vez que, reiteradamente em seus escritos, Portugal haveria de 

sediar o Quinto Império e exemplum para o mundo e, a partir dessa semente, 

fortalecer as raízes do mirabolis profético. O jogo literal e figurado de que Vieira faz 

uso, por meio das Sagradas Escrituras, para chancelar o que lhe é inerente – a 

interpretação de um futuro generoso para Portugal –, sopesando as alegações 

também elencadas n’A chave dos profetas, desencadearia, por fim, a fechada 

circularidade hermenêutica no polêmico jesuíta. Nesse complexo exegético, 

destacamos um sentido próprio120 na obra de Vieira, o qual, por vias de semelhança, 

tendo em vista que “assemelhar é, em um sentido, ser à imagem de...” (RICOEUR, 

2005, p. 295), delineia-se consequentemente num nó retórico, estrangulado pelas 

tentativas de explicação lógica. Suspeitamos que Vieira atribua n’A chave dos 

profetas a semelhança ou similitude como centro de seu discurso, envolvendo todas 

as demais epistemologias. Apenas a título de exemplo, no começo da obra, o reino 

de Cristo é comparado a quatro reinos: os de Adão, Melquisedeque, Davi e 

                                                           
120 “Pode-se denominar sentido próprio o sentido do enunciado que apenas recorre às significações 
lexicais registradas de uma palavra, as que constituem sua designação” (RICOEUR, 2005, p. 152). 
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Salomão. A elaboração hermenêutica de Vieira leva-o a deslizes, como quando diz 

que Paulo é autor do livro de Hebreus121. Doutra sorte,  

 

Reino de Cristo é algo que se conclui, não da própria alegoria nem 
da própria palavra metafórica “unção”, mas daquilo que se significa e 
entende mediante a própria palavra, ou seja, deificação. É que a 
humanidade de Cristo diz-se ungida pela União, porque deificada, e 
porque deificada, por isso elevada à dignidade do reino e da 
soberania suprema (VIEIRA, [1697], 2013, p. 238, v. V). 
 

O sentido literal que se emprega e avança ao longo do texto, configura-se 

em ruptura no papel retórico, e, portanto, guia-nos sob a promessa, sob a 

proposição do “até que” o Anticristo seja derrotado, “até que” D. João IV ressuscite, 

“até que” D. João IV assuma a quinta monarquia, “até que” ratifique toda a profecia 

cogitada nos escritos vieirianos sobre Portugal, ou “até que” o futuro se revele 

finalmente (des)coberto. 

Dois autores merecem aqui especial destaque: Santo Agostinho e Ricoeur. 

Ao reler o primeiro em A doutrina cristã, é viável considerar, em comparação, uma 

ponte de acesso ao aprendizado, dado que as Escrituras guardam mais segredos, 

por serem obscuras, do que clareza, o indivíduo se sentindo mais instigado à busca 

de desvelamentos a fim de saciar a “fome” anímica que o acomete perante o 

desconhecido. Com isso, se infere que, assim como se nota tal característica no 

texto bíblico, Vieira se apropria dos textos sagrados para enredar seu próprio texto 

no mesmo patamar de segredos, ao inserir as Escrituras em meio a suas palavras, 

quando as interpreta, informando ao leitor o sentido, o que demonstra força, 

enquanto hermeneuta, de um dynamus textual e, sobretudo, confere teor fortemente 

literário aos escritos. 

Na presença da verdade oculta pelos signos, a natureza própria dos 

sentidos se estabelece “quando empregados para designar os objetos para os quais 

foram convencionados” (SANTO AGOSTINHO, 2014, p. 99) e são remediáveis pelo 

                                                           
121 A segunda coroa, depois da de Adão, que prefigurou Cristo como Rei, foi do reino de Melquisedec, 
rei de Salém [Gênesis, 14], consoante elegantemente o asseverou o mesmo Apóstolo, ao escrever: 
“Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus altíssimo, que saiu ao encontro de 
Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem Abraão deu o dízimo de 
tudo, primeiramente é, por interpretação, ‘rei de justiça’, e depois também ‘rei de Salém’, que é ‘rei de 
paz’, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim, mas sendo feito 
semelhante ao Filho de Deus [Hebreus, 7, 1 – 3]. Ora, São Paulo aponta as quatro principais marcas 
desta semelhança [...]”, a saber, no étimo, no ofício, na geração e na idade e duração. Noutra 
passagem, Vieira diz: “Corrobora-se com as palavras de São Paulo aos Hebreus” (VIEIRA, [1697], 
2013, p. 159 e 322, respectivamente). 
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conhecimento das línguas (grego e hebraico)122 oficiais da Bíblia, enquanto os 

códices também facilitam a compreensão do texto. Embora o conhecimento 

linguístico de Vieira fosse parco para as línguas hebraica e grega, não o era para o 

latim, de modo que nada o impediria de realizar a análise meticulosa e de grande 

empreendimento que se observa em A chave dos profetas. Esta empresa encontra-

se na semelhança com a realidade e nos modos de significação, de jeito que “os 

próprios signos reproduzam, quanto possível, a coisa significada. Mas como uma 

coisa pode assemelhar-se a outra de muitas maneiras, tais sinais não podem ter 

entre os homens sentido determinado, se não lhes for dado consentimento unânime” 

(SANTO AGOSTINHO, 2014, p. 126). 

Em busca da unanimidade discursiva proposta pelo bispo de Hipona, Vieira 

simplifica por meio das semelhanças. Por exemplo, em Esperanças de Portugal 

(1659), associa Isaque, no episódio do sacrifício, a D. João IV, ou Cristo a Adão, 

Melquisedeque, Davi e Salomão. As semelhanças ou similitudes123 vieirianas 

transpõem a metáfora e desembocam na referência, cujo tropo talvez seja 

metonímico. Quando se fundamenta em sentido próprio, num texto tipificado como 

histórico, o que se espera é uma anulação do tropo e, consequentemente, do papel 

discursivo retórico. Dado que a retórica se percebe em meio à eloquência, oratória, 

ornamentação discursiva, a hermenêutica vieiriana rompe com este laço ao anular o 

tropo. Ricoeur ilumina a discussão ao mensurar que  

 

nas perturbações da similaridade, ao contrário, os elos de conexão 
são protegidos; enquanto as operações de substituição são 
destruídas, a metáfora desaparece com a semântica, o doente 
preenche os buracos da metáfora com metonímias, projetando a 
linha do contexto sobre a linha da substituição e seleção” (RICOEUR, 
2005, p. 272 – 273).  

 

A semelhança manifesta-se pela diferença. É possível continuar essa 

visibilidade no momento em que Vieira põe em pauta o Reino de Cristo, dirimindo 

mensagens em que não considerariam o Reino a ser estabelecido na terra, mas 

                                                           
122 Besselaar (1981), em Vieira, o homem e as ideias, destaca a ignorância de Vieira ante as línguas 
grega e hebraica. Isso certamente teria permitido um caminho interpretativo diverso em muitos 
momentos. Entretanto, a ausência de tais saberes gera autonomia no pensador que, a partir da 
tradução latina de S. Jerônimo, permite-se perquirir e fundamentar seu plano megalômano da Quinta 
Monarquia. 
123 Figura de pensamento, até certo ponto sinônimo de comparação, o símile dela se distingue na 
medida em que se caracteriza pelo confronto de dois seres ou coisas de natureza diferente, a fim de 
ressaltar um deles. Constitui, por isso, uma espécie de amplificação. (MOISÉS, 2013, p. 441) 
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designado como oriundo dos Céus. A primeira contestação parte do próprio 

Evangelho, cujo anúncio é fixado por João Batista como Reino dos Céus124, tendo 

os intérpretes ratificado (Maldonado125, Mateus126, Lucas127, João128, Daniel129, S. 

Ambrósio130, São Jerônimo131, S. Bernardo132 e S. Agostinho133), ao passo que 

Vieira conclui: “Cristo haveria de reinar no fim do mundo, não enquanto esteve no 

mundo, e no Céu, não na Terra” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 178, v. V). 

Apesar de as proposições, na sua maioria, terem proferido o ouvido da boca 

do próprio Cristo, o contraditório Vieira, também baseado em textos das Escrituras, e 

nos teólogos e padres da Igreja – S. Gregório, S. Cirilo de Alexandria, S. Cirilo de 

Jerusalém, S. Bernardo, S. Gregório Nisseno, S. Isidoro de Pelúsio – assegura: 

                                                           
124 “Arrependei-vos, pois é chegado o Reino dos Céus.” 
125 Maldonado acompanha passagens das Escrituras que fazem menção ao Reino de Cristo não 
neste mundo. “Vinde, benditos do meu Pai, recebei o reino que vos está preparado desde a origem 
do mundo” (e “Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no Teu Reino. [...] Hoje mesmo estarás 
comigo no Paraíso” (Lucas, 23: 39 – 43). Reino e Paraíso, segundo percebe Vieira, “são palavras 
sinônimas e significam uma só e a mesma coisa” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 176, v. V).  
126 “Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma 
passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino” (Mateus, 16, 28). A partir da 
leitura de S. Jerônimo, S. João Crisóstomo e Remígio, Vieira expõe: “ora, que se interprete desta ou 
daquela maneira, o Reino de Cristo significa sempre o Reino da celestial bem-aventurança, que, 
oculta no corpo do Senhor sob um exterior de mortalidade, como que peregrinava na Terra e na 
transfiguração foi de forma passageira mostrada aos discípulos, mas, a partir do dia do Juízo, deve 
revelar-se para sempre na pátria” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 176, v. V). 
127 “Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vo-lo confio, para que comais e bebais à minha 
mesa no meu Reino; e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel” (Lucas, 22, 29 
– 30). A interpretação, mais uma vez, mostra “que não tem na Terra o Seu Reino, mas que o Pai Lho 
destinou no Céu, tal como Ele o destinava para o futuro para os Seus discípulos, não na Terra, mas 
no Céu” (VIEIRA, [1697], 2013, p 176, v. V). 
128 “O meu Reino não é deste mundo. Se o meu Reino fosse deste mundo, os meus ministros se 
empenhariam por mim, para que não fosse Eu entregue aos judeus; mas agora o meu Reino não é 
daqui” (João, 18, 36). Ao que “porquanto abertamente reconheceu que era rei, se o Seu Reino não 
era deste mundo, era necessariamente do outro mundo, ou seja, do Reino do Céu” (VIEIRA, [1697], 
2013, p. 176, v. V). 
129 “Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens docéu um como o 
Filho do Homem, e dirigiu-se ao Ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e 
glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem; o seu 
domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído.” (Daniel, 7, 13 – 14).  
130 “Consultemos as Escrituras. Lá encontramos que o Reino do Senhor não é deste mundo, 
porquanto Ele mesmo diz: ‘O meu Reino não é deste mundo’. Ao afirmar que o Seu Reino não é 
deste mundo mostra que está sobre este mundo. Deste modo o Seu Reino era e não era: não era 
deste mundo, era do outro” (S. AMBRÓSIO apud VIEIRA, [1697], 2013, p. 178, v. V). 
131 “Não há de assentar-Se sobre o trono de Davi um varão e um homem, mas há de assentar-Se 
Deus: e o Seu reino não será terreno e breve, mas perpétuo e celestial” (S. JERÔNIMO apud VIEIRA, 
[1697], 2013, p. 178, v. V). 
132 “O Senhor Deus dar-Lhe-á o trono de Seu pai Davi: não o figurado, mas o verdadeiro; não o 
temporal, mas o eterno; não o terreno, mas o celestial” (S. BERNARDO apud VIEIRA, [1697], 2013, p. 
178, v. V). 
133 “Mas os discípulos e as turbas que acreditavam Nele pensavam que tinha vindo para reinar já. É 
isto o que significa quererem apossar-se Dele e fazê-Lo rei, querer adiantar o tempo; tempo que ele 
em Si mesmo ocultava, que no momento oportuno manifestaria, que daria a conhecer oportunamente 
no fim dos séculos” (AGOSTINHO apud VIEIRA, [1697], 2013, p. 178, v. V). 
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Todavia, sem embargo de todas estas objeções, a nossa e 
verdadeira afirmação é que Cristo Senhor, também enquanto 
Homem, não só reina no Céu, mas também na Terra; e que, por 
conseguinte, o Seu reino (embora de ordem mais elevada, como ao 
depois veremos) não é apenas, pelo seu objeto, celestial, mas 
também terreno (VIEIRA, [1697], 2013, p. 178 - 179, v. V). 

 

Dada essa definição de Vieira para o Reino do Cristo, diante de provas que 

apontam para um corpo celestial e terreno, Cristo lhe tem inato o mesmo poder não 

só como homem, mas como Deus, além de expressar a Pedro que tudo o que o 

apóstolo ligasse na Terra, haveria de ser ligado nos Céus e se desligar na Terra 

assim se sucederia nos Céus134. A constituição como herdeiro, quando enumerado 

por meio do apóstolo dos gentios, Paulo, em Hebreus135, é uma condição, invocada 

por Vieira, que não se pode “ajustar à natureza divina, a fim de assinalar a humana” 

(idem, p. 179). Na primeira parte do livro A chave dos profetas, Vieira assoma um 

passo interpretativo de S. Bernardo, aceitando a conjugação do império celestial e 

terrestre de Cristo, e alguns versos do expediente de Paulo aos Filipenses136 e aos 

Efésios137, que reúnem o ato de Cristo como Homem e cujo poder não é menor do 

que como Deus. Vieira pedagogiza:  

 
Aprendam isto os reis humanos, que se ufanam de estar ligados a 
um único lugar, e saibam que são vãos os reinos que não se enchem 
com a presença do seu rei. Ora, não se enchem se eles não 
percorrerem as regiões mais elevadas e mais baixas, a elas subindo 
e descendo (VIEIRA, [1697], 2013, p. 180, v. V) 

 

De acordo com o explanado na Defesa perante o Tribunal do Santo Ofício, 

Vieira necessitaria manter seu discurso teológico polido, isento de inferências 

heréticas, cujo teor invibializaria automaticamente suas ideias de prosseguirem. 

Caberia, então, ao padre continuar o acordo teológico dos Concílios, de combate a 

heresias como o arianismo138 e o docetismo139. Contudo, Vieira também afastaria 

                                                           
134 Mateus, 16, 19. 
135 “A nós falou-nos nestes dias que são os últimos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as 
coisas” (Hebreus, 1, 1 – 2) 
136 “[...] tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus O exaltou e Lhe 
deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, 
nos céus, na terra e debaixo da terra [...]” (Filipenses, 2, 8 – 10). 
137 Ora, isto: ‘ele subiu’, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais profundas da 
Terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos nos céus, para cumprir 
todas as coisas” (Efésios, 4, 9 – 10). 
138 Baseada em Ário, “dizia que o Verbo não era Deus, mas somente a primeira de todas as criaturas. 
[...] O que Ário dizia era que o Verbo tinha sido criado por Deus, se bem que antes de toda a criação” 
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qualquer dúvida teológica e reuniria a suspeição do exercício do poder das duas 

substâncias pós-ressurreição:  

 
Ainda que Cristo tenha possuído o mesmo poder desde que foi Filho 
do Seu Pai, ou seja, desde a eternidade, como Deus, e a humana, 
desde a conceção, como Homem, todavia não o manifestou senão 
após a ressureição, não só porque após a ressurreição começava a 
exercer aquele direito mandando enviados a todo o mundo, mas 
também porque pela obediência da morte e a humildade da cruz, 
recebera o senhorio do Céu e da Terra mediante um segundo e novo 
direito” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 179 – 180, v. V). 

 
Em virtude desse poder, antecipado na vigência do Cristo, Vieira demarca 

inúmeras passagens das Escrituras, especialmente detido na extensão de domínio 

sobre a terra e, com Zacarias140, vinculando-se aos filhos de Zebedeu acerca da 

tese do rei humilde, montado em um jumento, projetando um alcance político 

universal, figurado no rei justo e salvador. Obteria assim Vieira um veio fortemente 

político alicerçando seu discurso, a ponto de construir o antítipo que reforçaria a 

imagem que se propunha desenvolver nas linhas que configuram o núcleo d’A chave 

dos profetas. 

Para todos os efeitos, a simbologia do Reino dos Céus não corresponde 

necessariamente, de acordo com Vieira, à cidade dos afortunados, mas ressignifica 

o Reino de Cristo na Terra, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana com base 

em Lisboa. São Gregório atesta que “o Reino dos Céus designa a Igreja Presente” 

(VIEIRA, [1697], 2013, p. 182, v. V), e por igreja entender-se-ia uma assembleia de 

fiéis juntos por fé, esperança e lei de Cristo, cujo fim aponta para o céu. Acrescente-

se a isso a decisão do Cristo perante Pilatos, afirmando que o “Reino dele não é 

deste mundo”, conquanto não negando, conforme embasamento de Cirilo, Sua 

majestade, matéria, sujeito, ou objeto, uma vez sem poder mentir, mas aplicado à 

ideia de que o seu reino não procede do poder dos homens, mas de Deus, ou seja, 

a origem do poder não se encontra aqui. A partir dessa assertiva cristã – “o meu 

Reino não é deste mundo” –, Vieira se intromete e intervém, e, de acordo com as 

regras gramaticais, devendo dizer “Não sou Rei do mundo”, ou “O meu Reino não é 

                                                                                                                                                                                     
(In: GONZÁLEZ, Justo L. A era dos gigantes. Tradução de Hans Udo Fuchs. São Paulo: Vida Nova, 
1995, p. 90 – 91). 
139 [...] “docetismo” – de uma palavra grega que quer dizer “aparecer”, pois o que estas doutrinas 
implicam, de um modo ou de outro, era que o corpo de Jesus era uma aparência” (In: GONZÁLEZ, 
Justo L. A era dos mártires. Tradução de Hans Udo Fuchs. São Paulo: Vida Nova, 1995, p. 98). 
140 Zacarias, 9, 9. 
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Reino do mundo", todavia não “de mundo”, tal como se diz “rei da França”, “reino da 

França” e não “reino de França”. O “façanhoso” Vieira não se contenta em interferir 

nas palavras, mas também na construção dos sentidos, no âmago proposicional do 

próprio Cristo. 

A desfaçatez do “turbulento e impostor” Antonio Vieira – como a ele se 

referiria o marquês de Pombal – em intrometer-se no discurso do Cristo, 

aconselhando sobre o melhor uso gramatical, representa um ato de aproximação, 

assumindo o lugar da propositiva para que a pena de Vieira fosse exclusivamente 

disposta a desenvolver o percurso das ideias, constituindo uma teologia e filosofia 

próprias. “Com efeito, uma vez que o Reino de Cristo é duplo, um na Terra, no qual 

militamos sob Cristo e outro no Céu” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 184, v. V), abster-se-

iam suas impressões de ultrapassagem do título régio, porque, nos assuntos do céu, 

fundamentam-se dois corpos do Rei. 

Em meio às múltiplas vozes no Seiscentos, que confirmam as profecias de 

Daniel, capítulo 7, e as teses de S. Jerônimo, S. Bernardo e S. Agostinho, 

posicionamentos ora divergentes, ora convergentes, Vieira evidencia um pluralismo 

efervescente das interpretações e se impõe como intrépido hermeneuta cuja base 

está “em textos, razão e autores católicos outros e santos que são os fundamentos 

especulativos e práticos de toda a probabilidade de opiniões” (PELOSO, 2011, p. 

17). Por meio do conceptismo barroco, destituirá a medida aristotélica, a qual 

atribuía a metáfora entidades próximas do verdadeiro, emparelhando circunstâncias 

mais distantes, e conectando qualidades e objetos afastados: a exemplo de Adão – 

Cristo; Davi – Cristo; Cristo – D. João IV.  

Seguindo por esse caminho, Vieira compara reinos no capítulo III d’A chave 

dos profetas com o fim de anotar alguma ordem e de que espécie. A 

correspondência analógica é uma tática que mescla agudeza e engenho. O 

engenho, ou inteligência inventiva, gera conceitos para apreender e divulgar 

pensamentos sutis, de maneira lógica, assim definidos por Ayala: “la lógica del 

ingenio consiste en un método que respeta la relatividade y la concreción ontológica 

de los entes. Es una lógica de las relaciones y correspondencias” (SERNA, 1993, 

apud AYALA, 2004, p. LXII). O engenho é a chave do descobrimento, incumbido de 

auxiliar a compreensão e fazer saber o que há de oculto nas coisas, cujos olhos da 

razão estariam cegos. A partir de sua engenhosidade, Vieira cria e inventa, 
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desencadeando, no entanto, uma “agudeza de artifício141”, muito menos do que uma 

“agudeza de perspicácia”, ou seja, um engenho conceituoso, retrato da harmônica 

relação entre as diferenças. Hansen (2006) define agudeza complexa como alegoria 

conceptista responsável por compor um corpo artificial e fingido, o qual se posta 

metaforicamente e por semelhança por entre os fatos humanos. Da agudeza, 

concisão verbal, mas apontada por Vieira com o sinônimo de sutileza, sagacidade, 

penetração, ou argúcia, exprime conceitos, através das diversificadas definições 

figurativas ou por via analógica. Em verdade, a alegoria promove a analogia, 

conforme Hansen, que assim a conceitua: “é uma similitude de relação entre dois 

objetos, similitude que não se funda sobre propriedades particulares ou partes 

desses objetos, mas sobre relações recíprocas entre tais propriedades e partes” 

(HANSEN, 2006, p. 77). A explicação do teórico avança um pouco mais ao prefaciar 

a nova edição de A chave dos profetas (2013), como já citamos, neste capítulo, 

anteriormente, a ponto de separar os termos e suas compreensões, causando, 

dessa maneira, uma tentativa de melhor discernir entre os dois vocábulos – analogia 

e semelhança – ocupando-se, porém, de os manter com sentidos muito próximos. 

Questiona-se, então: por que tratar de similitude se esta não autoriza pensar em 

analogia, e vice-versa? 

Primeiramente, o termo analogia bifurca-se em dois significados: a) como 

igualdade de relações, proveniente da ideia de proporção matemática; b) 

amplificação presumível do conhecimento pela utilização de semelhanças. A 

primeira acepção empregaria Platão e Aristóteles. Platão, em A República, 

estabeleceria a identidade de correspondências entre as formas do saber, ciência, 

pensamento discursivo, fé e conjetura, quando coloca que “o que a essência é em 

relação ao devir, a inteligência o é em relação à opinião, a ciência em relação à fé e 

o pensamento em relação à conjetura” (PLATÃO, 2015, p. 291).  

Após análise reflexiva, Vieira demonstra que  
 

só Cristo é, e é designado, rei e senhor de modo absoluto, simples e 
sem aditamentos, e os restantes a que o mundo chama reis não são 
reis nem senhores de modo simples e absoluto, mas com restrição e 
aditamentos, cada um segundo a medida de sua fortuna e poderes 
(pois não são chamados reis de modo absoluto, mas reis da Síria, do 
Egito, da Espanha, da França, etc.), decerto daqui parece concluir-se 
que entre o Reino de Cristo e o dos reis terrenos não pode existir 

                                                           
141 Os termos entre aspas neste parágrafo, “agudeza de artificio e agudeza de perspicacia" são duas 
expressões em uso por Ayala (2004), ao prefaciar a obra de Gracián, Agudeza y arte de ingenio. 
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nenhuma ordem por motivo de dignidade (VIEIRA, [1697], 2013, p. 
188, v. V). 

 
O jesuíta desfaz-se inicialmente de uma hierarquia entre os reinos de Cristo 

e os reis terrenos, já que tal ordem está atrelada à submissão e superioridade por 

ser eterna. Todavia, salvaguarda, mais adiante, em processo dialético, uma ordem 

da dignidade, levando em consideração o alto posto de “Rei dos reis e Senhor dos 

Senhores” de Cristo, cuja singularidade e onipotência põe os demais reis sob sua 

custódia. Diante dessa disposição, atenta para a condição de potencialidade de ato 

dos “reis mundanais”, verdadeiros homens, reis e senhores, os quais, sob o domínio 

daquele rei maior, alcançariam um lugar proeminente. 

Digna-se o reino de Cristo no primeiro e supremo posto e dada a sucessão 

temporal, por meio da qual os reinos se sucedem uns aos outros. Assoma, então, o 

quinto império do mundo como se conclui, segundo Vieira, da manifesta presença na 

ordem e número pelo cálculo a partir do tempo e império de Nabucodonosor. Sem 

espaço a refutações, consideraria ser o quarto a transposição natural do império 

romano ao império de Cristo e da Igreja, localizado o poder em Roma, e a gestão 

reinal em Lisboa. Entretanto, Vieira afasta esse argumento ao relatar a diversidade 

ou distinção entre os impérios, o que de fato há, especialmente se nos referirmos ao 

senhorio. Indubitavelmente por tamanhas diferenças, não lhes seria possível ocupar 

simultaneamente os espaços, tendo em vista que um excluiria o outro, posto que o 

reino de Cristo é mais elevado e de onde provém, inclusive, com a verdade eclesial, 

o poder para se governar na terra. Fora isto, outra suposição sua é a proposta sobre 

ter o reino de Cristo início concomitante com o reino romano, o que não seria 

possível porque o reinado cristão domina a partir do lenho, conforme Salmos, 96, 

10142.  

O jogo discursivo assenta tal reino ao quinto, embora ainda sejam oferecidas 

duas outras argumentações contrárias: a de ser sexto e a de não ser quinto. Sobre o 

primeiro, a partir da leitura de Daniel, 7, v. 8, o chifre pequeno, alcançando grandeza 

e poder, leva ao tratamento do reino de Cristo como sexto e aquele como quinto, 

incluindo tiranos como Átila143, Totila144, Genserico145, assemelhados à figura de 

                                                           
142 “Dizei entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julgue os 
povos com equidade.” 
143 “Átila (406 – 453), rei dos Hunos, povo de língua mongólica, que vivia no território onde hoje ficam 
a Hungria e a Transilvânia. Guerreou contra Bizâncio e o Ocidente, sendo cognominado o ‘flagelo de 
Deus’“ (In; ENCICLOPEDIA Barsa, 1984, p. 46). 
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representação do Anticristo. Por fim, não se trataria do Quinto Império pelo simples 

fato de os profetas não o aludirem como tal. Vieira tenta aplacar esse 

direcionamento fazendo uso das insígnias, quinto, conferido a reis e papas, 

ordenando-os, por exemplo, na citação de Carlos V146 ou Papa Pio V147, com o 

intuito de distinguir a proporção platônico-aristotélica, 

 

razão pela qual os profetas não exprimiram o nome ordinal no Reino 
de Cristo deve procurar-se na própria narração e nas suas figuras. 
Com efeito, uma vez que as figuras dos quatro reinos todas fossem 
ou metais, ou animais, ou quadrigas148, foi necessária maior distinção 
para que se distinguissem umas das outras, necessidade esta que 
não existia nas figuras do Reino de Cristo, pois eram, em relação aos 
metais, pedra; em relação aos animais, homem; e, em relação às 
quadrigas, coroa, distinguindo-se entre si pela coisa em si e pelo 
nome (VIEIRA, [1697], 2013, p. 204, v. V). 

 

E ao respeitar a sequência, conforme Daniel, 2, 39 – 40149, Vieira conclui 

não haver outro reino, senão o quinto, que completa a lacuna profética. Ao que tudo 

indica, pedra, homem e coroa serão os alicerces e simbologias de um reino distinto, 

nobre, mais evoluído. Essa elevação é uma atribuição analógica ao império de 

Cristo e o será também de D. João IV. Vieira se autoconfere recorrentemente a 

tarefa de demarcar, deixar claro que o reino de Cristo não é igual aos demais reinos, 

não partilhando das mesmas ideias ou ações, contudo aplicando-se ao conceito 

indeterminado, lembrado por Hansen (2013), de um exclusivo, único e potente 

tótem. Apesar disso, não é preocupação em Vieira discutir a Cristologia, mas 

antená-la com os intentos hermenêuticos, ora desnudando hipóteses à medida que 

se baseia e apara as arestas das contestações impróprias à santa doutrina católica, 
                                                                                                                                                                                     
144 “Totila, rei dos estrogodos em 541. Conquistou aos bizantinos a Itália (exceto Ravena), a Sicíliia, a 
Córsega e a Sardenha. Foi morto na batalha de Tagina, nos Apeninos, pelas tropas bizantinas do 
general Narses godos” (In: ENCICLOPEDIA Barsa, 1984, p. 547). 
145 “(390 – 477). Rei dos vândalos e alanos. Destacou-se como organizador chefe militar e estadista. 
Conquistou a África romana, a Sicília, a Sardenha, a Córsega e as Baleares. Entrou em Roma em 
455, saqueando a cidade. Fixou-se na África do Norte (Mauritânia)” (In: ENCICLOPEDIA Barsa, 1984, 
p. 240). 
146 “Carlos V, o sábio, rei da França (1338 – 1380; rei 1364 – 1380). Primeiro monarca da dinastia dos 
Valois, foi coroado em 1364, depois de haver exercido a regência desde 1356, quando seu pai, João 
II, foi aprisionado pelos ingleses na batalha de Poitiers. Culto e estudioso, cercou-se de escritores e 
filósofos” (In: ENCICLOPEDIA Barsa, 1984, p. 108). 
147 Pio V, papa (1504 – 1572), exercício a partir de 1566, “ativou o Santo Ofício, expulsou os judeus 
dos Estados Pontifícios e excomungou Elizabeth I da Inglaterra. Pôs em prática as decisões do 
Concílio de Trento (1563 – 64). Canonizado em 1712” (In: ENCICLOPEDIA Barsa, 1984, p. 347). 
148 Carroças conduzidas por quatro cavalos. 
149 “Depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao teu; e um terceiro reino, de bronze, o qual terá 
domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e 
esmiúça; como o ferro quebra todas as cousas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará.” 
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suscitando dúvidas, pois “é preciso saber duvidar onde é preciso, afirmar onde é 

preciso, e submeter-se onde é preciso. Quem não faz assim não entende a força da 

razão” (PASCAL, 1995, p. 37). Com a arma da especulação, Vieira parte para um 

engendramento apocalíptico, utilizando-se de cifras ora menos naturais, cujas 

figuras lhe são pertinentes a convencer e persuadir. Imerso numa nova estrutura 

judaica, Vieira enfatiza o pensamento dos judeus, que mistura ao seu construto 

intelectual, causando preocupações não só à corte, mas também ao Santo Ofício, 

fato, inclusive, preponderante para sua condenação. No pensamento de Pascal, 

 
a religião dos judeus foi formada sobre a semelhança da verdade do 
Messias, e a verdade do Messias foi reconhecida pela religião dos 
judeus, que era a sua figura. Entre os judeus, a verdade era apenas 
figurada. No céu, é descoberta. Na Igreja, é coberta e reconhecida 
em relação à figura. A figura foi feita sobre a verdade, e a verdade foi 
reconhecida sobre a figura (PASCAL, 1995, p. 50-51). 

 
A verdade judaica tenderia assim ao reino espiritual do Cristo, dado o amor 

às coisas figurantes e nessas camadas oscilantes de verdade e figuras, a similitude 

pertencendo acintosamente a uma estrutura categórica que Vieira delineia. A 

monarquia imaterial está para o poder supremo assim como ao exercício do 

sacerdócio, isto é, Pontificado e Sacerdócio são sinonímias de força e desempenho. 

Ao mediador compete chefiar o fiel à adoração de um único Deus, oferecendo-lhe 

sacrifícios, culto, além de instruir o povo e edificar sacramentos, leis, cerimônias, 

escolher ministros, destinar-lhes jurisdição para, enfim, “governar, fazer avançar e 

conservar a comunidade ou Igreja que se fundou” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 291, v. 

V). Inspirado em Cristo, o sacerdote, além de atuar como guia, também deve ser os 

olhos da ação política e administrativa da coletividade. 

O grau de amplitude do reino cristão está atrelado a uma natureza originária, 

o céu, em detrimento dos demais reinos, cuja origem é a terra. Esse fato torna 

conveniente a principal assertiva vieiriana: o reino de Cristo é o quinto Império. A 

dúvida consistirá em ser ele (ou aparentar ser) espiritual ou temporal, ante as 

opiniões favoráveis à primeira, disseminadas ao longo do texto sagrado, a saber: “o 

meu Reino não é deste mundo”150, não existiu legislação civil formal criada por 

Cristo, mas material, não houve transferência de poder ao Vigário, entre outros. A 

construção racional do discurso de Vieira não se aplica tão só a apresentar uma 

                                                           
150 João, 18, 36. 
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dialesis, mas também destacar e distinguir o discurso da verdade isenta de dúvidas, a 

partir do que se acerca do preenchimento dessas hesitações com interpretações e 

palavras próprias. 

Haveria uma duplicidade régia, de coroas e tronos espirituais e temporais. A 

cítara sobre a cabeça do patriarca151 eclesial chancela-o como substituto de Cristo 

na imaterialidade e na existência real. No entanto, cogita-se o não estabelecimento 

da razão naquilo que se torna discrepante entre o prelado de Cristo e dos reis 

temporais. É imperioso analisar a semelhança ou analogia entre 

 
o sacerdócio e os sacerdócios, isto é, entre o supremo sacerdócio de 
Cristo e os outros sacerdócios inferiores e comuns, em cotejo com os 
quais o sacerdócio de Cristo é verdadeiramente régio e obtém a 
preexcelência, dignidade, majestade e potência reais (VIEIRA, [1697] 
2013, p. 295, v. V). 

 
Por outro lado, a comparação entre algo superior e inferior não incide 

apenas em semelhanças, mas diferenças, tendo em vista a hierarquia nominal 

adstrita aos vocábulos, reduzindo-se o papel sacerdotal ao que se pode analogizar: 

o reino supremo nas coisas temporais, o que constitui diferença e grandeza do 

poder imaterial sobre o temporal. O primeiro é de natureza divina, estável, não 

perecível, e se estende para todas as coisas criadas, naturais ou sobrenaturais, 

numa conformidade que rebaixa o segundo, subordinando-o àquele. Assim, o que 

Vieira propõe em jogo discursivo é a união dos poderes, discutidos no Capítulo IX152, 

sintetizados do seguinte modo: “Cristo teve os dois senhorios e os dois poderes, a 

saber, o direto e o indireto; aquele, como Rei temporal, esse, como Rei espiritual” 

(VIEIRA, [1697], 2013, 316). Vieira afasta a celeuma entre os dois poderes, reunindo 

a metafísica e a physis, afastando-se da bipolaridade medievalizante de teses, 

unificando-as e condensando as duas esferas num só termo: “simplesmente 

poder”153.  

A título de exemplo e palavra, dentre tantos, o luso-brasileiro sensibiliza com 

a lembrança da história da mulher adúltera, cuja absolvição da morte 

(consequência), da causa, e da lei mosaica, por Cristo, reinstitui o perdão da pena 

eterna graças ao arrependimento, evidenciando um princípio arbitral de vontade 

                                                           
151 “A função do sacerdote consiste em ser medianeiro entre Deus e o povo, ou seja, na medida em 
que transmite ao povo as coisas divinas e oferece a Deus as preces do povo e de alguma maneira dá 
a Deus satisfação pelos pecados do povo” (VIEIRA, [1697] 2013, p. 295, v. V). 
152 Se Cristo Senhor exerceu na terra o poder do reino espiritual e temporal. 
153 (VIEIRA, [1697] 2013, p. 316,v.V). 
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humana e clemência régia, cível, judicial, moral e política, reintegrando as 

divergências entre a dinâmica de comando acima mostradas. 

O levantamento de incertezas no decorrer de seu discurso é mera 

formalidade argumentativa por parte do “Cisne barroco”, haja vista opinar e 

mencionar uma inserção do poder temporal de Cristo “enquanto Homem”, com 

poderes próprios, universais, perfeitos e absolutos de todas as coisas, o “que pôde 

dispor de todas as coisas, mudar reis e reinos e tudo governar segundo o Seu 

arbítrio, como Rei supremo e Senhor absoluto” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 210, v. V). 

Conforme Vieira, o título de “rei”, que as Escrituras exemplificam, já condicionaria ao 

sentido também de “rei temporal154”, ou seja, certo poder excedente e absoluto, 

direto sobre todos os reis e reinos, desempenhando-se de maneira administrativa, 

política, civil, legislativa, sem qualquer dependência. Regência, governo e arbítrio 

ratificam, assim, a condição do Cristo, e se deveria tomar em “sentido próprio, 

corrente e comum, não cumprindo interpretá-las em sentido metafórico”. Em outros 

termos, o entendimento de que o temporal se confunde com conceito de eternidade, 

sendo-lhe uma extensão, imbrica-se no eterno e direto poder do Cristo, de maneira 

que, por herança,  

 
o senhorio singular, temporal e direto sobre um único reino singular e 
particular, do mesmo modo todas as coroas em simultâneo na 
cabeça de Cristo significam o senhorio universal, temporal e direto 
sobre todos os reinos; e que o próprio Cristo é tão verdadeira, própria 
e diretamente Rei e Senhor temporal de todos os reis e reinos, 
quanto estes são reis próprios e senhores dos seus súbditos e, cada 
um deles, do seu reino (VIEIRA, [1697], 2013, p. 212 – 213, v. V). 

 

Cristo ser cabeça não quer dizer que a Igreja possua duas, a de S. Pedro, 

na terra, e a de Cristo, no céu. Em verdade, à proporção da necessidade de 

resolução temporal, para as coisas ordinárias, competiria aos apóstolos, e a seus 

                                                           
154 “Significava tão só aquilo que se opõe ao eterno ou há de durar por dilatado tempo. Neste sentido 
disse Cristo acerca do grão que nasceu em cima da pedra: ‘Não tem raiz em si mesmo, é de pouca 
duração’ [Mateus, 13, 21], e São Paulo: ‘Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se 
não veem são eternas’ [2 Coríntios, 4, 18], e tão-pouco esta palavra significa outra coisa nos 
escritores profanos. Por outro lado, sendo certo que o principal atributo do Reino de Cristo e o que os 
profetas celebram em toda a parte é a sua dilatadíssima duração até ao fim do mundo, e em seguida 
por toda a eternidade, como é que quereis que lhe chamassem ‘temporal’ os que o apregoavam 
como eterno? Diziam ‘Rei e Senhor de todas as coisas’; diziam ‘Rei dos reis e Senhor dos senhores’, 
porque sob esses apelativos de modo magnífico se significava o Reino e senhorio de Cristo, que nós 
hoje com vocábulo menos apropriado, mas mais diferenciado, chamamos ‘temporal’, pretendemos 
que eles falem com as nossas palavras, do mesmo passo que não queremos entender as deles. Mas 
deixemos este subterfúgio, em si mesmo de pouco peso” (VIEIRA, [1697] 2013, p. 211, v. V). 
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sucessores, o Pontificado, por exemplo, em questões extraordinárias do céu. O 

Paráclito atuaria, assim como a Espanha teria um vice-rei no Peru e outro na 

América Mexicana, não significando dois reinos ou duas monarquias, mas uma 

apenas. No exemplo mais emblemático, Vieira cita José que, no governo do Egito, 

não dividiu o território em duas governanças, porém em uma. Um só tribunal não 

torna a igreja dividida, bicípite, “porque Cristo no céu e o Seu Vigário na Terra fazem 

um único tribunal e são uma só cabeça; no Céu absoluta, e na Terra subordinada; lá 

longe, aqui perto; lá invisível, e aqui visível” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 357, v. V). O 

Espírito Santo falou às sete Igrejas da Ásia e se mantém à frente da paróquia 

romana, além de executar e desempenhar as funções inerentes ao Cristo Jesus.  

No capítulo XI, por exemplo, reincide o tema de intervenção do Cristo no 

reino temporal estando no céu. E algumas considerações são expostas, por Vieira, 

dentre elas a abstenção do exercício público durante a passagem do Cristo pelo 

mundo. A segunda, sobre a decadência do próprio mundo, indigno da realeza do Rei 

dos judeus, porque os cargos aqui repartidos estão recobertos de erros humanos, 

ilícitos conforme são os negócios temporais, deliberados sem equidade, e com total 

falta de respeito ao caráter racional e ético, pressupostos que deveriam nortear a 

soberania do Ungido. Por isso que Vieira arvora o problema relativo a D. João IV, 

humano e mortal, que para o jesuíta, não seria descendente da corrupção 

avassaladora, mas do próprio patriarca Noé, o mais notório dos varões santos, 

perante um mundo pecaminoso. Essa noção lembra a consideração de Kantorowicz 

(1998) ao descrever que a “encarnação do corpo político em um rei de carne não 

somente desfaz as imperfeições humanas no corpo natural, mas transmite 

imortalidade para o rei individual como Rei, isto é, em relação ao supercorpo” 

(KANTOROWICZ, 1998, p.25). 

A confusão terminológica delimita e põe termo a discursos, impondo 

saberes, instituindo arqueologias epistemológicas Vieira, entretanto, pouco peso 

atribuirá às leituras anteriores ou às escrituras paulinas concernentes ao domínio 

espiritual do Cristo, redistribuindo os sentidos e significações para a formatação de 

um tratado hermenêutico impossível de reformar e semelhante às teses apostólicas. 

À medida que se valeria da chave, mais aproximaria o conceito de profeta a nova 

ordem, embora às avessas das convenções, certamente convencido devido ao fato 

de que um profeta não seria apenas o prognosticador, mas suas visões alcançariam 

notoriedade e eficácia. O visionário do Quinto Império assumiria a posse da chave 
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dos profetas revelando o domínio sobre a ciência dos futuros, por ele destinada, 

como bem o disse, aos deuses, porém partilhado pelos homens. E como Vieira 

monitora seus ditos vaticinadores, disporia sob a razão de um álibi para inserir nos 

meandros discursivos, aquelas suas intervenções políticas e de pensamento cujo 

teor semântico elevá-lo-ia à condição de, talvez, mais que profeta, causa de 

desconforto no pontificado de Roma. 

Essa querela avulta no capítulo VI de A chave dos profetas, onde a 

apreciação do fidalgo das letras não encontrará passividade a partir das teorias da cruz, 

mas na abordagem sobre a encarnação, a união hipostática, sobretudo na afirmação 

de que o “Reino de Cristo começou a manifestar-se muito antes da cruz” (VIEIRA, 

[1697], 2013, p. 267, v. V) e prosseguiria diante dos milagres efetivos, da não 

repreensão à aclamação popular de “rei”, uma vez que, se os homens se calassem, 

segundo Cristo, as pedras bradariam e o anunciariam, de sorte que ele se 

intrometeria na lei mosaica, redefinindo-a, prometendo aos seguidores recompensas 

no compartilhamento de seu Reino. Enfim, os feitos do Cristo são mais que provas 

da revelação prévia à cruz, de forma a acompanhar uma via dupla, aditiva: o instante 

da concepção e a partir da cruz e da morte. 

Para a primeira situação Vieira justifica: a própria concepção, a herança, a 

filiação, a doação e a aceitação pagã. Retomando Tomás de Aquino para explicar a 

união hipostática, o profetista atenta para os conceitos de natureza e pessoa 

respectivamente como “essência de espécie” (AQUINO, 2015, p. 40) e “suposto de 

natureza racional”155, desembocando na noção de que a natureza humana, acoplada 

ao Verbo de Deus na pessoa, logo ao integrar pessoa do Verbo, “na medida em que 

a pessoa do Verbo, ao assumir a natureza humana, encarnou-se na natureza 

humana”156. Em Vieira, essas definições, já apassivadas, lhe servem para associar 

os direitos prescritos para Cristo, e extensivos aos direitos humanos de reinar. 

A unção, símbolo representativo para a nominação de um rei, como ocorreu 

a Saul e Davi em Cristo157, receberá não apenas um sentido metafórico ou alegórico, 

mas denotativo, claro, diretamente absorvido da deificação. Trata-se do que Vieira 

interpreta como a humanidade do escolhido, vinculada à unção e à união, “porque 

deificada, e porque deificada, por isso elevada à dignidade do reino e da soberania 

                                                           
155 (id, ibid p. 41). 
156 (id, ibid p. 41). 
157 O próprio nome do Cristo significa, em essência, Ungido. 
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suprema” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 238, v. V). O estado do Cristo o conduz ao pleno 

domínio, ao poder de comandar e ser qualificado de modo digno perante os demais. 

Vieira condiciona a união do Cristo à caracterização de ser Ele verdadeiro Rei sem 

se interessar necessariamente pelas explicações teologais e filosóficas da 

escolástica. O que vale no discurso vieiriano, sobretudo, é o elo entre unção, união e 

reino, sendo um estreitamente relacionado ao outro, engendrando-se, em verdade, a 

causalidade, donde um é sine qua non para o outro, e os sentidos, consequentemente, 

são simbióticos. 

Em seguida, dada a filiação à divindade, Vieira confere a Adão e toda a sua 

genealogia, ascendência estritamente vinculada à tribo de Judá, sugerindo que 

mesmo que Cristo não fosse filho de Deus, bastaria Sua união à pessoa divina para 

conservar-lhe o direito régio de governar. Subscreve o vaticinador a impressão de 

que o Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas158, e, como tal, os não 

beneficiários do Reino se incumbiriam de matá-lo159, a fim de herdar seus bens. Se 

sobre a filiação divina não pairam dúvidas, em relação a Adão isso não acontece. 

Vieira aborda duas visões: de Adão antes do pecado e após a desobediência. Cristo 

assume o lugar de Adão, porque este pecou, tornando-se o segundo Adão, vez que 

o Criador transferiu de imediato para outro herdeiro inocente o direito, logo, “a carne 

de Cristo era totalmente igual à de Adão, como esta era antes do pecado” (VIEIRA, 

2013, p. 250, v. V). Desde o momento que assume o sofrimento, a sensibilidade e 

mortalidade de Adão, Cristo semelhantemente adquiriria o que Vieira denomina de 

“outra passibilidade e outra mortalidade”160, não proveniente do pecado, nem da 

transgressão, todavia emergente da vontade, da caridade e da misericórdia. Com 

efeito, vir em “semelhança à carne de pecado” não define uma igualdade com a 

natureza, muito menos a substância, evidenciando-se, portanto, as diferenças entre 

Adão, corruptível, e o Cristo, incorruptível. 

Desse jeito, torna-se verdade o revestimento no Cristo da carne de Adão, tal 

qual era no estado de inocência. Donde o Cristo ser filho não do pecador, embora 

“se revestisse da sua carne após o pecado”161, mas resultado da devolução do 

senhorio universal e principado ao próprio Cristo. Outras compensações 

acrescentam-se no discurso vieiriano, dentre elas a de doação, porque o Pai lhos 

                                                           
158 Conforme Hebreus, 1, 1 – 2. 
159 De acordo com as palavras do Senhor em Mateus, 21, 38. 
160 (idem, p. 250, v. V). 
161 (idem, p. 250, v. V). 
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entregou162. Por resgate, logo pertencem a Cristo não só os destinos humanos, mas 

tudo quanto os indivíduos possuem, inclusive, as coisas visíveis, segundo propõe S. 

Agostinho, contrapondo-se aos donatistas, os quais limitaram o domínio à região 

norte da África, e que, segundo Vieira, expuseram o seguinte: “O teu esposo é 

Senhor de todo o mundo: por que te deixas desonrar por uma parte do mundo? 

Quem é o esposo? Deus é o Rei de toda a terra” ([1697], 2013, p. 242, v. V). Por fim, 

sob a insígnia dos contrários, Vieira marca com seu timbre polêmico o próximo título: 

o do merecimento. De acordo com as Escrituras, Cristo por ser humilde, esvaziara-

se de si para manter-se servo até à morte. Conceder-Lhe-iam prêmio, enaltecimento, 

glória sobre glória, recebendo, por sua vez, “em paga do esvaziamento, a plenitude, 

em paga da pobreza, o senhorio, em paga da humildade, a exaltação, em paga da 

cruz, o trono” é o que nos afirma o jesuíta lusitano em A chave dos profetas (VIEIRA, 

[1697] 2013, p. 244, v. V). 

Como bem nota Pascal (1995), os judeus, por figurarem demais, não 

enxergaram quando o Senhor se estabeleceu no meio deles. E como não O 

receberam, disseminou-se entre samaritanos e gentios os milagres e as ações do 

Cristo, que os encantou, e os atraiu, conferindo-lhes o poder de serem feitos filhos 

de Deus. Ou o conceberiam apenas como ator político, um revolucionário capaz de 

derrubar o poder de César e não mais ser Salvador de gentios, dada a condição 

legítima e exclusiva de rei dos judeus, conforme expõe Vieira, no capítulo VII d’A 

chave dos profetas. Os habitantes do mundo tinham a ciência do reino do Cristo por 

intermédio da inspiração divina, ou pela tradição, mediante a leitura dos livros 

sagrados, oriunda da boca dos profetas e da cidade santa, Jerusalém. 

Neste item, o destaque vieiriano vai para o exclusivismo do chamado direito 

especial, o qual torna Cristo partícipe da sociedade hebreia, “de tal maneira que só 

por força deste decreto e pacto é forçoso que o Messias que há de vir seja hebreu 

de raça e de nação sem qualquer determinação de tribo ou família” (VIEIRA, [1697], 

2013, p. 281, v. V). Subscrever o reino do Cristo ao de Israel permite uma linhagem 

direta na hereditariedade, desde Salomão aos descendentes de Jafé, convergindo 

nos navegantes – os portugueses, logicamente. A fidedigna descrição é fim último 

no discurso do padre, que desenha o quadro, demandando sequencialmente o 

acoplar outros reinos ao direito hereditário, de linhagem pura e especial, do povo 

                                                           
162 Mateus, 11, 27. 
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escolhido, de forma a não propor diversidade de questionamentos quanto à raiz que 

os sustenta. Assim se realiza o discurso de Vieira ante as objeções do Tribunal e, 

sobretudo, contra as injúrias e a cegueira de quem não compartilhava de sua 

mesma visão de mundo quinto-imperialista. 

Por último, Vieira elenca o direito de guerra. Devido às suas declarações 

belicistas, de disputa santa contra os tiranos, rebeldes e injustos, Vieira se justifica 

ante o Cristo que os venceu, libertando o mundo do poder ultrajante, Vieira 

recrudesce: “agora será expulso o príncipe deste mundo (João, 12, 31), e 

devolvendo ao legítimo dono, o Pai e a Si. O Cristo atinge, por sua vez, a titulação 

de senhor do mundo inteiro, “aquele que obtém por direito de guerra justa os 

vencedores das regiões subjugadas (VIEIRA, [1697], 2013, p. 245, v. V). 

Sincronizado a isso, Vieira se incumbe de fazer juízos particulares, inclusive da 

execução que ocorre no decurso da existência do mundo e se dá naturalmente nas 

sucessões e mudanças dos reinos, pois “um reino é transferido de um povo para 

outro por causa das injustiças”163. Aquele que possui o cetro, tem a capacidade 

máxima de decisão, de salvar ou condenar, perdoar ou punir, sublinhando-se, nesse 

invólucro jurídico, os diversos direitos atribuídos ao Cristo: rei, senhor da lide e 

arconte. Isso evoca o posicionamento da Constituição de Atenas que definia o status 

do cidadão cosmopolita a partir da existência de classes. O retrato final será dos 

cargos gregos dirigidos e ocupados por uma só pessoa: Cristo. 

Estranhamente, a proposta do Eclesiástico dentro do campo jurídico é o do 

jusnaturalismo que, segundo Calafate, projeta a aquisição do poder político pela 

eleição, dado o consentimento do povo, sem utilizar-se de força ou violência. O 

jesuíta configura a tese do poder dos reis, originado dos homens, concluindo que 

“não é Deus que o transmite ou concede diretamente, como queriam os defensores 

do poder absoluto dos reis, nem o Papa, como sustentavam os defensores da 

Teocracia” (CALAFATE, 2013, p. 99). Suspeitamos que essa medida tenha sido a 

principal estampa nos escritos vieirianos a causar espanto e apreensão à ordem 

católica que, por conseguinte, convocado o réu a prestar esclarecimentos ao 

Tribunal do Santo Ofício, o que o obrigou a camuflar, em variados momentos, sob a 

técnica e objetividade hermenêutica, os seus intentos, aplainando o sonho de Quinto 

Império para D. João IV. 

                                                           
163 Eclesiástico, 10, 8. 
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A racionalidade do século XVII, concatenada à similitude messiânico-

sebastianista, revelam muito mais que uma simples atitude religiosa em Vieira. 

Verifica-se um tônus diverso da síndrome do Leviatã, cujo soberano seria o Estado 

então devorador do indivíduo, governando com braço de ferro, e impondo a 

autoridade sobre o reino de forma impiedosa, sem qualquer interação social, logo 

confundida com autoritarismo. A diferença consiste em estabelecer o povo como 

fantoche na organização dessa soberania, o que, de certo modo, torna pretensiosa e 

um tanto ou quanto duvidosa a abordagem de Calafate (2013). O perigo, talvez, seja 

a construção política humana empenhada na mente de Vieira quando se propõe a 

um consensual reino de Cristo na terra, com a extensão deste por todo o sempre, 

mediante o domínio joanista e quinto-imperialista português. 

O capítulo XII d’A chave dos profetas encerra o tomo primeiro da obra, que 

finaliza suas últimas proposições indiciando uma ordem condicional. A partir daí, 

percebe-se um impeditivo de continuidade do poder espiritual de Cristo: a assunção 

ao céu. Tal pressuposto permite a conclusão de que, até a segunda vinda, 

encontram-se suspensos o uso e o exercício do governo espiritual, transferindo-se o 

poder ao Consolador, para não deixar órfãos os indivíduos crentes, bem como a 

Igreja, e seu representante maior, o Pontífice, descendente direto da linhagem de S. 

Pedro, em cujas mãos foram depositadas as chaves pelo próprio Cristo. Isso tudo 

Vieira considera, apesar de manter-se dignamente na crença análoga ou metafórica 

do Cristo como “cabeça da Igreja”, na exata proporção em que é forte “princípio da 

graça e do merecimento e principal instrumento moral e meritório” (VIEIRA, [1697], 

2013, p. 320, v. V). Além de representar o Cristo como Senhor, Sumo Sacerdote, rei, 

legislador, juiz, ele se insurge contra novas ideias a propósito do governo de Cristo 

na terra. Citado por Vieira, Becano cogita a tese da governabilidade do Cristo por 

intermédio de seu Vigário, o que, para o jesuíta, é argumento diminuto e insuficiente, 

posto que, mesmo encontrando-se no céu, conduz por si mesmo a Igreja nas 

questões não supridas e providenciadas pelo chefe-mor eclesial. 

Vistas sob essa ótica as questões, Vieira elenca modos de alcance das 

resoluções, sendo precípuo o sacrifício, cuja realização simbólica se sublimiza pela 

Eucaristia. Através dos ministros da fé, oferta-se como prêmio perpetuamente no 

céu a hóstia consagrada, tal como ocorreria com o maná na Arca quando o povo 

ingressou na Terra Prometida, onde usufruiria do que se produziu da boa aragem: 
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outros modos resolutivos serão a intercessão164 e a presença, “não com aparência 

diferente, mas com a mesma; não com distinto aspecto, mas igual; não com 

catadura funérea ou assustadora, mas prazenteira, amigável, familiar, alegre e que 

vos há de ocasionar grande refrigério e alegria” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 331, v. V). 

O conjunto de resoluções será visível, segundo inúmeras circunstâncias, face aos 

registros das aparições a homens e mulheres, e invisível, no que se refere a 

potência e essência, iluminação e anteparo contra os inimigos do profetismo 

vieiriano. 

Aquela metáfora de “cabeça da Igreja” então se transforma e assume formas 

metonímicas no vocábulo em si, por sentido literal, expandindo a significação para 

alcançar todo o gênero humano, constituído tanto de homens fiéis, justos, vivos e 

unidos, quanto de infiéis, corruptos, disformes e mortificados. Todos, sem qualquer 

distinção, pertencem ao corpo interligado diretamente à cabeça. Registra-se, assim, 

em acepção progressiva, o cerne proposicional e proposital em A chave dos 

profetas, seja para tornar parte do complexo hermenêutico os resíduos de civilização 

portuguesa, cujos méritos foram extraviados desde o malogro histórico pós Castela 

e Holanda, e restauração por Vieira a partir do providencialismo do Quinto Império. 

Este qual prenuncia “pela deliberação divina a escolha dos portugueses” (VIEIRA, 

[1697], 2013, p. 347, v. V) para a missão redentorista ante os ditos infiéis, contudo 

descobertos com o intuito de convertê-los à fé: as índias.  

A tática inspira-se metonicamente em possibilitar a inserção dos aculturados 

da fé, antevistos além das letras camonianas ou escritos cartográficos portugueses, 

situando-os no âmago da presciência divina na pessoa do Cristo, autoridade máxima 

e legitimadora de todo o construto planificado d’A chave dos profetas. Dada a 

existência de infiéis, gentios e índios, cujo contato lhe era frequente, o jesuíta 

acoplou-os ao programa divino sob o comando do eleito, Portugal, justificando para 

isso sua tarefa contrarreformista, inteiramente contrária à má estrela que tombou do 

céu, Lutero, e promoveu a herética Reforma Protestante. 

A narrativa histórica portuguesa, desde cedo confundida com a mística 

católica, base inicial nas crônicas dos reis, resgatada da data de 1139, no 

irrompimento de Cristo no campo de batalha de Ourique a Dom Afonso I, príncipe 

regente, o qual, perante uma turba de mouros, recebeu ordem do Senhor para instar 

                                                           
164 Romanos, 8, 34: “É Cristo Jesus quem morreu ou, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de 
Deus, que também intercede por nós”; e João, 2, 1 – 2: 



191 
 

nas armas as chagas sob a forma do Crucificado, de que resultaria a fundação e os 

sucessores de um novo império. Além disso, reforçando que “os homens 

portugueses tinham sido por Ele escolhidos para que fossem os seus ceifeiros e 

para que levassem o Seu nome e o divulgassem entre as nações estrangeiras” 

(VIEIRA, [1697], 2013, p. 347, v. V), Vieira esboça um palimpsesto hermenêutico, 

repondo interpretação sobre interpretações e, a partir delas, acrescentando 

vocábulos novos, extraídos de lugares e contextos convenientes. 

Reacende a narrativa com a evocação ao infante Dom Henrique, cujo ato de 

bravura coroou-se com a navegação no mar Atlântico e o contorno do Cabo da Boa 

Esperança graças à “inspiração divina”. Nesse campo, avultam o papel do jesuíta 

Francisco Xavier, escolhido por Cristo (em sonho representado como um indiano 

gigantesco sobre os ombros do futuro santo) para evangelizar as Índias, os reis 

católicos Fernando e Isabel e a audaciosa navegação de Colombo. Destaca-se 

ainda Luis Beltrão, capitão e dominicano que se lançou sob motivação cristã à 

fervorosa salvação dos desconhecidos povos, tudo reconstituído em linguagem 

solidamente profética com base na figura de Isaías, conforme Vieira, “historiador e 

evangelista da futura igreja”, que disse: “quem são estes que voam como nuvem e 

como pombas para os seus pombais? Porque as ilhas estão esperando e as naus 

do mar desde o princípio, para eu trazer de longe os teus filhos; com eles a sua 

prata e o seu oiro”165.  

Assim como Bózio, Cornélio a Lapide, ainda segundo Vieira, interpretaria 

apropriada e verdadeiramente tratar-se de navegação para o Novo Mundo e 

conversão dos americanos. Vieira revela, a par e a passo, o significado das 

expressões textuais do profeta veterotestamentário. Argumenta e responde 

fracionadamente à primeira questão, “quem são estes”, e ultrapassa os pioneiros 

Colombo, Gama e Magalhães, postos à audácia na travessia dos Oceanos, não 

mais costeando litorais. Serão eles os primeiros a enfrentar o profundo dos mares “e 

com a admirável descoberta da bússola e do astrolábio, mostraram que o mar, 

anteriormente inavegável, podia ser sulcado pelas naus” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 

349, v. V). Em outra perspectiva, os novos argonautas, em alusão a Homero, 

representavam um olhar da Renascença. 

                                                           
165 Isaías, 60. 
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Vieira acentua a argumentação quando traduz como “naus do mar” o 

comparativo com “navios” costeiros ou de cabotagem, ampliando a forma como 

“naus do mar desde o princípio”, em virtude de, pelo fato de, intensivamente, os 

primeiros navegadores, onde rompe com a tradição, com as leituras míticas sobre os 

Oceanos, penetrarem-lhe as entranhas ou, como diria o jesuíta, cruzar oceanos em 

toda a sua extensão, pondo fim ao mito da inavegabilidade.. E não seria de espantar 

a referência às ilhas, deduzidas como “remotíssimos portos da América”, conhecidas 

anteriormente não por Índias Ocidentais, mas ilhas, e os habitantes desses lugares, 

como bem lembraria Solórzano e João de Barros, antilhanos, oriundos das Antilhas, 

isto é, anteinsulae, ilhas na presença de nós, diante dos nossos olhos. Inobstante, o 

texto de Isaías traz o termo ilha no plural e Vieira resolve esse quesito, rejeitando, 

primeiro, a ideia da América como um único bloco territorial, novo arquipélago, 

composto de inúmeras ilhas interligadas, além do que consta de duas partes, 

peruana e mexicana, Vieira afirma: “sem impropriedade, podemos chamar duas 

ilhas, visto que mais se tocam do que se unem” ([1697] 2013, p. 350, v. V).  

Decorre disso, então, a premência de unir à Igreja as terras americanas 

ignoradas e descobertas em mais de mil e quinhentos anos, depois de tanta espera 

de Deus em adentrar o seio eclesial. Aos povos gentios, com o fim de dirimir 

dúvidas, lembra o pregador dos metais inerentes aos povos americanos, sobretudo 

o ouro e a prata, “graças às quais a natureza deu a primazia aos filões daquelas 

terras sobre todas as restantes regiões do mundo” (VIEIRA, [1697] 2013, p. 351, v. 

V), motivo pelo qual os desbravadores avançaram de fato, mas cuja ação Vieira 

descolore. Os colonizadores do Novo Mundo desviaram o cerne das intenções 

portuguesas, expropriando as mercadorias preciosas como adornos de esposa, a 

América conquistada, aquela sobre quem os europeus, para todo o sempre poriam 

em risco.  

Vieira contorna as palavras dos excertos históricos de que se vale, 

metaforizando as nuvens e assemelhando-as ao voo àquelas regiões e impulso 

provenientes do Espírito Divino para catequizar e batizar os incautos e infiéis 

americanos, para isso denominando-os de pombas e seus destinos de pombais. A 

cumplicidade com os pregadores do Evangelho, que partiram às Índias Ocidentais 

de variadas congregações religiosas, munidos do espírito da igreja primitiva, com 

zelo, para estar junto das crias, Cornélio a Lapide e Bózio dariam um tom metafórico 

às asas das pombas transformadas em velas missionárias, na navegação para as 
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Índias. No entanto, ao historiador do futuro, a pomba será a mesma que pousaria 

sobre o Cristo após o batismo nas águas do Jordão, tido como “uma antecipação da 

nossa verdade a fábula dos Argonautas” (VIEIRA, [1697] 2013, p. 351, v. V). Isto é, 

as pombas relatadas pelo profeta Isaías são do tipo que pousaria sobre o Cristo, ora 

guiando, reinstaurando e revitalizando o trajeto dos novos argonautas na direção da 

história portuguesa, dos legítimos sujeitos de Portugal, os quais despontaram para a 

glória humana pilotando as fragatas para alcançar o Novo Mundo.  

A escrita vieiriana concentra expectativas de feitos realizados e os por serem 

preenchidos, uma vez que compreende que “depois que as esquadras cristãs, 

saindo da Hispânia, entraram e avançaram pelo alto mar, e descobriram para o 

mundo e para a Igreja os povos desconhecidos de ambas as Índias” (VIEIRA, [1697] 

2013, p. 352, v. V). No capítulo que “ainda se está cumprindo”166, ou seja, a missão 

ainda não finita, Vieira crê que ela deve prolongar-se mais, ratificando a mecânica 

do jesuitismo no continente colonizado, expandindo a mensagem cristã, divinizadora 

e reguladora dos atos semelhantes aos que pregariam Cristo e os Evangelhos, 

expandir-se-iam também e, as redes da Igreja, portanto, lançar-se-iam barcas de S. 

Pedro, que, aliás, seriam duas, conforme disse S. Lucas167: a da Espanha e a de 

Portugal, de acordo com Vieira. 

A história e o mistério estariam em concordância, em entrelaçamentos, 

complementando-se mutuamente. O exegeta, em sua narratologia, descreve os 

portugueses, numa das barcas da fé, conforme o relato lucano, como sendo os 

pioneiros do descobrimento das Índias e da América, em sua grande parte, no caso, 

o Brasil, pescando para a teia da cúria os povos bárbaros. Apesar de sua força, o 

barco português faz sinal ao outro barco, dos companheiros espanhóis, convocando-

os ao auxílio na pescaria, por proximidade com este povo de sangue, fé e território, 

sincronicamente dividindo o mar, a rota e as terras, comungando do livre arbítrio e 

animus, a fim de satisfazer a S. Pedro e o mundo inteiro com a pesca que fariam. 

Esse quadro representa a pujança discursiva da similitude em Vieira, que busca nas 

Escrituras um modelo, e automaticamente associa-o ao contexto que mais interessa: 

a realidade histórica e, sobretudo, à substituição da teleologia metafísica 

predominante entre os portugueses.  

                                                           
166 (id, ibid, p. 352, v. V) 
167 Lucas, 5, 2 – 4, 6 – 7. 
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A beleza literária sucumbe à exegese literal em muitos instantes da escritura 

dessa obra. Porém, quando processado o estilo façanhoso do escrito de Antonio 

Vieira, este retoma os ares de uma intencionalidade camuflada, amparada na 

captação de recursos humanos e materiais cujo destino final deverá consumar-se 

em fama, esplendor e glória do povo português sob o Quinto Império e o ressurreto 

D. João IV. 

No tomo I de sua A chave dos profetas, no volume VI, tomo II e III, Vieira se 

empenha em tornar ponto pacífico que há um poder duplo, espiritual e temporal; 

firmando uma pauta de debates sobre a consumação e a nova condição do mundo, 

ao que tudo indica sem relação com o reino de Cristo no céu, “uma vez que a 

consumação de uma qualquer coisa não é outra coisa senão a perfeição e final 

preenchimento da mesma coisa no seu gênero” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 31, v. VI). 

Nessa fase, o jesuíta parece contemplar mais o plano material, referencial, da 

realidade humana, distinguindo o metafísico, estacionando este no tempo que lhe 

deve ser próprio: o espiritual e eterno. 

A matéria, com efeito, é anotada sobre o sujeito, os súditos e a comunidade 

fundamentada no próprio Reino, semelhante a uma espécie de corpo político, 

demandado, por sua vez, pela conclusão denominada única: “A consumação de que 

se trata, tem a ver com o Reino espiritual de Cristo, na medida em que este se 

reciproca com o reino da presente Igreja” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 32, v. VI). Isso 

implica em algumas especulações conclusivas, a saber: a Igreja e o Reino de Cristo 

são a mesma coisa; o Reino de Cristo é imaterial; o Reino metafísico de Cristo não 

está em mútua relação contínua com a presente Igreja, pois ambos são distintos. 

Longe do silogismo, mas concatenados entre si, os três conceitos acima 

apontam para um novo processo no pensamento de Vieira, mais próximo daquilo a 

que se propõe. Conclusivamente, a Igreja é o reino de Cristo, figurada e simbolizada 

no monte Sião, onde os filhos da promessa168 experimentarão a vida, a consolação 

e a dádiva de serem filhos do Altíssimo. Em homilia de S. Gregório, Vieira encontra 

paz discursiva, a partir da ideia de que nem todos vivenciarão a morte antes da 

vinda do Filho do Homem169 com o seu Reino, o qual é a presente Igreja. Dada a 

espiritualidade do reino de Cristo, e se a Igreja a Ele se equivale, logo é espiritual a 

Igreja. Por ser sobrenatural, o espaço eclesiástico edifica e vivifica os cidadãos 

                                                           
168 Gênesis, 21, 12; Gálatas, 3, 7. 
169 Mateus, 16,28.  
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integrados ao seu núcleo. Afinal, Cristo já dissera que “o reino de Deus está dentro 

de vós” (Lucas, 17, 21), ou seja, na alma e no espírito humano. 

Por último e com maior abrangência, Vieira discute como a Igreja pode ser 

mística e, ao mesmo tempo, distinta do reino espiritual do Cristo. Primeiramente, faz 

jus a um fracionamento em relação ao todo, haja vista entender que o reino do 

Cristo é mais amplo e uniforme, atingindo a todos os indivíduos, enquanto a Igreja, 

por simbolizar uma rede, uma porção do todo, deixa boa parte de fora em uma 

pesca, de forma que “o Reino espiritual de Cristo é mais extenso do que a Sua 

Igreja” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 38, v. VI), assim como existem reinos em cuja 

divisão concorrem subalternos de toda ordem, sendo parte deles fieis e obedientes, 

enquanto a outra, forçada por rebeldes, pretende encerrá-los a todos em desunião e 

irreverência. Em segundo lugar, o discurso vieiriano separa o atual do potencial. 

Atuais, Vieira considera aqueles que se unem a Cristo pela fé, isto é, todos os fiéis 

da Igreja, enquanto que os potenciais serão os que “podem unir-se, quer esta 

potência por vezes deva ser reduzida a ato, quer não, como é o caso de todos os 

viageiros que carecem de fé” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 38, v. VI). 

Dessa forma, os indivíduos se subdividem em duas classes: os fiéis e os 

potencialmente fiéis. Repele-se com isso a antonímia vocabular, distante e fria, de 

oposição barroca: os antagonismos explícitos – Deus/diabo, perdão/pecado. Ao 

invés disso, implica-se uma noção de complementariedade, posto que os 

potencialmente são capazes de alcançar o estágio dos fiéis. Julgando a contingência 

de existência e disseminação da política católica ipsis litteris, de caráter e 

consecução universalista, converte-se em exequibilidade da subsistência de um 

novo mundo, cosmopolita. Assim, 

 

uma vez que os membros de ambas as espécies se mantêm ligados 
debaixo da cabeça de Cristo, como sob o seu Rei espiritual, e 
unicamente os primeiros pertencem à Igreja, daqui resulta que a 
própria Igreja se distingue do Reino espiritual de Cristo como um 
reino atual de um potencial (VIEIRA, [1697], 2013, p. 38, v. VI). 

 

A Igreja cria e exercita nos quatro cantos a potencialidade espiritual, de 

modo que todos conviverão sob a mesma ordem. Há, em verdade, “um mundo de 

outro mundo no mesmo mundo” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 40, v. VI), isto é, o pagão 

e o cristão em um só mundo. Assim, os crentes e os ainda por crer farão parte do 
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mesmo Reino do Cristo, tanto em ato, quanto em essência e em potência, para 

inserção naquele universo definitivamente redentor. 

Descendendo do absoluto, eterno e substancial, o integral, concluído e 

formado, doutro lado o informe e com este os fetos, embriões ou processo 

destinados a adquirir a forma cristã mediante a capacidade de iluminação e 

inspiração divina, oriunda do Evangelho, Vieira concorda com as Escrituras: de que 

o ingresso no rol dos santos ocorre com a ação simultânea da fé e do batismo, 

consideradas formas que metamorfoseiam o indivíduo em cristão, incluindo-o como 

membro vivo da Eclésia. O princípio moral será restaurar o formato humano cristão, 

máxima humanista quiçá retomada da Paideia grega, ou El héro gracianiano, ou ainda 

o cortês da aldeia. 

Outra distinção aí também se aplica: entre o particular e o comum. 

Assemelha-se o Sumo Pontífice ao Pastor de toda a Igreja, enquanto Cristo será 

líder espiritual da Igreja e universal de todo o mundo. Apesar de Deus ter 

selecionado um povo, o hebreu, tal ideia avança para a noção de como haveria de 

satisfazer-se o desejo de salvação para todos, e simultaneamente participar de um 

reino particular do Cristo, ou seja, a Igreja e mais especificamente, o povo cristão. 

Este povo, cuja voz será ouvida nos céus, o será a partir da “Sé de S. Pedro, sob 

forma visível e pela voz de seu Vigário, mediante o qual ensina, ilumina e governa a 

Igreja e a conserva na firmeza de uma única fé como edificada sobre uma pedra” 

(VIEIRA, [1697], 2013, p. 45, v. VI).  

A força e o poder evidenciam a prova da consumação do Reino de Cristo na 

terra, na Igreja Católica, a qual se tornará mais integrada, mais atual e peculiar, mais 

própria e plena de fiéis confessos e obedientes, demonstrando a mais perfeita 

harmonia da espiritualidade cristã. O vocábulo consumar, segundo Vieira, assumirá 

múltiplos sentidos, e “embora suponhamos que deve ter um fim na Terra juntamente 

com o próprio mundo, todavia há de durar no céu sem fim” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 

49, v. VI). Outro desiderato vieiriano será o de realizar e cumprir desde todas as 

profecias efetivamente concretizadas, consoante tudo predito, como também 

completar ou concluir aquilo que atinge a perfeição, a completude, a conclusão  

 
em toda sua integridade, isto é, quando chegar a um tal 
desenvolvimento, ou melhor, estado máximo de grandeza e 
majestade na terra, que à Igreja não reste em todo mundo lugar 
algum por onde possa estender-se mais, nem povo algum para de 
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novo sujeitar ou acrescentar ao império de Cristo (VIEIRA, [1697], 
2013, p. 50, v. VI). 

 
Em suma, trata-se aqui da fé universal, do indivíduo totalmente convertido à 

fé e submisso à vontade de Cristo. Pela fé, haverá de transformar-se o potente em 

atual, do reinado simultâneo em democrático, do parcial para o todo, deixando de 

ser menos para tornar-se mais. A Igreja se incumbirá ontologicamente de prescrever 

a metafísica do reino do Cristo e, dessa maneira, estender e expandir uma única fé e 

ecumênica de todos os povos mediante o saber do Cristo, tal qual o Ungido em si, 

em corpo natural, na medida da integralidade de substância mística e pujantemente 

efetiva na consumação. 

O limite para essa exposição é subjugar-se ao Evangelho e à Igreja. Como o 

reino do Cristo não se consumou ainda, quanto à execução, e os desconhecidos lhe 

faltam conquistar, não há motivo para dizer que tal reino é dado por finalizado ou 

consumado. Por conseguinte, dentro dos critérios de cálculo sugeridos no 

Apocalipse, dos sete estágios até a consecução final, Vieira estatui três: a) iniciado 

na pregação do Messias até Constantino; b) durante o governo de Constantino até a 

época atual e depois; c) o terceiro, consumado “desde o tempo em que o Evangelho 

for pregado e recebido no mundo inteiro, até à consumação do tempo” (VIEIRA, 

[1697], 2013, p. 59, v. VI). 

Os estados da Igreja são assemelhados a três figuras veterotestamentárias 

e do novo testamento bíblico: a Aurora170, a Lua, por ser mutável, e o Sol171, fonte de 

resplendor. Explica-se cada um dos momentos, primeiro quando se lembra dos 

tempos das catacumbas, onde os cristãos viviam às escuras, às escondidas, sem 

poder pregar livremente a mensagem do Salvador. Sem luz e sentindo frio ante o 

gelo, e devido à perseguição, o cristão solidificou a imagem do alicerce da Igreja no 

subterrâneo, o qual ninguém via, segregada em covas. Na sequência, viver-se-ia em 

um momento de indefinição, sob dogmas e dúvidas, onde parte do mundo conhece 

(e outra não) a luz, tal como cientificamente se sabe acerca do astro terrestre, cuja 

iluminação não é total, inteiriça, sempre na penumbra em um dos lados e nas 

laterais, aparecendo o mundo como paredes cujo crescimento dia a dia pode ser 

atrofiado até o tempo determinado pelo Pai. Por fim, o astro-rei, “o mundo inteiro 

sem exceção há de receber a fé de Cristo” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 60, v. VI), 

                                                           
170 Isaías, 9, 2. 
171 Zacarias, 14, 6 – 7.  
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coroando a Igreja com a cumeeira, a abóbada, a cúpula arquitetônica, a representar 

toda a glória e esplendor do céu e da eclésia. Em mais um ato de semelhança, 

Vieira contribui com a personagem do rei Davi que, ao ser ungido antes do combate 

contra Golias por Samuel, e com Saul sendo rei, depois será reconhecido 

exclusivamente pela tribo de Judá e, por último, proclamado rei por todas as tribos 

de Israel. Este último momento “será o terceiro estado do Reino de Cristo, cujo início 

pode crer-se que foi a admirável descoberta do Novo Mundo” (VIEIRA, [1697], 2013, 

p. 61, v. VI), sob a égide do Pontífice, após pregação extensiva a todo o mundo, 

aninhados nos seios eclesiásticos e convertidos todos os povos, tribos, e línguas na 

submissão a Cristo. 

“Logo, a estatura da Igreja será tal, aumentada com um tal dote pelo seu 

esposo celestial, que pode crescer sempre, e crescer dia para dia, aumentando de 

certo com a vida, mas uma vida unida com a imortalidade porquanto ‘o seu reino não 

terá fim’” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 65, v. VI). De uma palmeira a outros espécimes 

da mesma plana na América – tronco, folhas e frutos diferentes, oriundos de uma 

semelhança peculiar –, a Igreja é tal qual a árvore americana, que progride no 

tempo, espaço, diversidade, mas permanece fincada no mesmo tronco. O cálculo de 

Vieira é exponencial. Entretanto, para que se alcance o mundo inteiro é preciso 

aperfeiçoar-se. Desconsidera ele a perfeição que já se encontra nos elementos da 

Escritura, da dignidade, da majestade e da monarquia – mais excelente entre os 

regimes teocráticos –, acrescidos ao poder avantajado no Sumo Pontífice. Faz-se 

mister aprimorar-se quanto à ciência e à santidade. Tanto um quanto outro termo 

não possuem limites, fronteiras, com isso “progredindo, incansável e 

incessantemente”172, no intuito de iluminar-se ante as exigências dos mistérios 

divinos. Assim se concatenam os princípios básicos de uma exposição cultural e 

histórica no período de Vieira, reacendendo a simbiose entre os termos que se 

mantiveram distantes em épocas anteriores e coadunam, partilhando, de uma força 

filosófico-teológica que envolverá a totalidade do pensamento humano. 

“As luzes da ciência e a própria fé, pelo menos explícita, dos mistérios 

divinos que estão ocultos”173. E se, a partir desse texto, a fé deva ser explícita, não 

solicita o bom padre a comprovação da mesma, seja pela percepção, ou pelos 

sentidos, passando assim pelo crivo do que macrossocialmente influenciaria na 

                                                           
172 (VIEIRA, [1697], 2013, p. 66, v. VI). 
173 (VIEIRA, [1697], 2013, p. 66, v. VI). 
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época, senão pela ciência e de dados copernicanos e keplerianos da movimentação 

da terra e da órbita dos planetas, deslocando os termos da referência científica. 

Contudo, torna leitores uns néscios, com ainda muito a aprender, perscrutar, 

pesquisar, investigar, conforme a palavra do Cristo, a qual informava a nobre 

urgência e necessidade de um Paráclito para ensinar os discípulos e dizer muitas 

coisas ainda não compreensíveis para eles.  

Vieira fomenta cisões com o saber pelo estudo e interpretação das 

Escrituras, tendo em vista esclarecer a ciência dos mistérios ou a fé nesses mesmos 

mistérios ao concluir pela assertiva de que “a Igreja pode ainda crescer e 

aperfeiçoar-se em santidade e ciência, pelo menos explícita” (VIEIRA, [1697], 2013, 

p. 67, v. VI). Tal crescimento será ad infinitum, pois a estatura da Igreja precisa 

igualar-se à de uma palmeira, não lhe sobrevindo qualquer empecilho possível de 

forma a impedir a progressão de intentos e propósitos vieirianos, dentre eles, o de 

“dilatar-se através da fé pelo mundo inteiro, e depois que por tal este se estender e 

por completo o encher, então o Reino dela e de Cristo há de chegar àquele estado a 

que chamamos nosso e consumado”174. 

Não há dúvidas quanto à audaciosa e perspicaz intenção discursiva, 

nutrindo em Vieira um arsenal especulativo e hermenêutico, talvez produzindo um 

não-lugar para o limite interpretativo dos escritos profetistas, e edificando, por 

conseguinte, uma superposição ou metacrítica hermenêutica. Isto também implica 

um palimpsesto interpretativo, escada que leva ao céu, senão pela vanglória na 

própria terra, por plano físico duradouro para a Igreja, alargando seus domínios, 

pregação sem restar sequer uma ilha como a interpretam os profetas, os discípulos 

como Santo Agostinho, a servirem não só como testemunho vernacular, mas, 

principalmente, reunindo intérpretes, reinterpretando-os pelo que concede ao texto 

uma alma, um espírito, uma voz narrativa vivaz, profícua e latente no espaço 

eclesiástico e literário. 

Agrupar autores respeitados no mundo da teologia textual é reforçar-lhes a 

autoridade e a legitimidade. Além disso, ratifica ainda mais a presença e força do 

novo império (o quinto), patenteando reino, poder da Igreja ao longo das Escrituras, 

fonte de toda a manifestação de autoridade divina. Vieira perfaz o caminho do Antigo 

Testamento para inicialmente firmar um tempo e um destino para a conclusão da 

                                                           
174 (id, ibid, p. 67, v. VI) 
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obra a partir da leitura de Gênesis, 2, 2: “havendo Deus terminado no dia sétimo a 

sua obra; que fizera, descansou nesse dia de toda obra que tinha feito”. Segundo 

Vieira, uma narração do passado pode representar uma profecia do futuro. 

Intensificando a leitura, afirma que ao mundo se sucederá como apresentado: como 

todas as obras de Deus concluídas em seis dias, o mundo tendo seu fim em seis 

eras, tempos e idades. Muitos autores se encarregaram de demarcar um fim ao 

planeta, especialmente Beda, no Livro do cálculo dos tempos, e Eusébio, não sendo, 

portanto, uma tarefa particularizada em Vieira. 

Acrescente-se a isso as gerações, em número de sete, de Adão a Enoque, 

atribuindo à sétima idade a marcação do fim consumado da Igreja. Outras figuras 

adicionam-se, a exemplo da arca de Noé, cuja parte alta seria a cabeça de um 

grande corpo, elevando-se em “lugar, dignidade e perfeição”175. À semelhança que 

se transfere à cabeça, como centro do entendimento, incorporam-se as janelas e 

luzes dos sentidos, os recursos naturais, uma janela no topo, em lugar de destaque, 

selecionando hierarquias aos animais superiores, mais elevados, e toda uma 

figuração que intensifica a imagem do Belo eclesial, que vigorará no alto e, por meio 

do dilúvio, batizará o mundo podre, avarento, soberbo, de luxúria e discórdia, de 

maneira que sempre sucederá a um mundo conhecido, outro bem mais sublime, 

pleno de paz e justiça. 

As vestes, tais quais as usavam os filhos de Aarão, descritas no livro de 

Êxodo176, recheadas de romãs e campainhas, epifanizam a palavra doutrinal 

evangélica e republicana177. O templo salomônico, tem comprimento, largura e altura 

estatuindo parâmetros de universalidade e particularidade e, respectivamente, 

longanimidade, caridade e espera da futura recompensa. Vieira acredita na Igreja 

contabilizando os espaços celestiais, a eternidade, o ambiente terrestre e a sétima 

idade. Dado que os nomes Igreja e tabernáculo signifiquem a mesma coisa, o dilúvio 

será repassado por um novo dilúvio, idealizando-se a noção de um outro Noé 

proporcionando vida ao invés das sepulturas e ruína do primeiro dilúvio, ou quanto à 

“Igreja consumar-se-á quando chegar a um tal estado de grandeza que, rompendo-

se as cataratas do céu, o batismo ocupe, encha e inunde o mundo. E então 

consumar-se-á o Reino de Cristo” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 110, v. VI). Notem-se os 

                                                           
175 (VIEIRA, [1697], 2013, p. 103, v. VI). 
176 Êxodo, 28, 33.  
177 Comunidade de muitos homens unidos entre si e circunscritos aos seus próprios limites. (VIEIRA, 
[1697], 2013, p. 105, v. VI). 
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dois momentos: primeiro, a construção do período pacificador; e, em seguida, a 

máxima posse, a realeza constituída, empossada por aceitação, fé e obediência e 

no livre arbítrio, pelo qual todos se sujeitam ao rei, permanentemente e para sempre. 

Vieira reuniria assim elementos do processo de assimilação, figurando a 

Igreja como rainha bela e com vestes douradas, garantindo os atos de guerra, pela 

ciência de Deus e da caridade, conforme desejo do varão valoroso, o Rei Cristo. 

Definem-se as vestes como ramificações do corpo místico, sendo os fiéis 

incorporados para, juntos aos reis dos mundos, prestarem honra a Roma, que 

vencerá os inimigos e obterá a propriedade do reino, mediante sujeição e lealdade 

dos súditos, que serão conseguidas mediante a espada, os lábios e o tempo.  

A rainha é um desenho dos cânticos salomônicos e se apresentará como 

esposa após a vitória, exprimindo alegria dos povos e do esposo, o Ungido. É 

importante destacar a necessidade de uso das armas para conquista e 

apaziguamento. Por meio da batalha, os povos se reinstituem, refazendo modelos 

socioeconômicos e culturais, construindo histórias novas e porque o povo cristão se 

espelha e se expande com auxílio da espada, tendo como exemplos Constantinopla 

e Portugal, ambos revelando o caráter guerreiro, destemido e aguerrido contra as 

armas dos inimigos. 

Conforme as impressões do autor d’A chave dos profetas, todo ser humano 

é por natureza belicoso e a luta armada impõe dogmas, ortodoxia, pondo em análise 

os despojos, ora para apropriá-los, ora para descartá-los, ora, ainda, para escondê-

los. A igreja assim investida movimenta-se sob as armas da Contrarreforma, os 

lábios proféticos dos pregadores, e especialmente de Antonio Vieira, que progride 

em seus discursos para além do tempo, operando em companhias de colonização, 

de catequese, ou seja, concentrando força, poder e perícia para salvaguardar a 

doutrina face aos riscos e perigos que sobrevêm, como o produzido por hereges, 

calvinistas, luteranos, modelos anticlericais. Ao lado da espada, Vieira dispõe as 

Escrituras, símbolo dos portugueses.  

Certamente o combate será de grande monta, haja vista que os “dois 

filhinhos gêmeos de cabra montês”178 representam os judeus e os gentios, os quais 

serão amamentados pela Igreja. Se para os israelitas os gentios são pessoas 

                                                           
178 (VIEIRA, [1697], 2013, p. 125, v. VI). Nesse trecho, Vieira menciona a função amamentadora da 
Igreja perante os dois grandes povos no mundo, judeus e gentios, alertando para o fato de que 
ambos se alimentarão dos fartos seios eclesiásticos e, consequentemente, farão parte do propósito 
de conversão geral, união e doutrinação. 
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indignas da salvação, ainda que o Messias tenha insistido em dar-lhes atenção, para 

o ilustre padre, os outros – judeus e gentios – resumirão a humanidade, tornando-se, 

então, os escolhidos, os destinados, eleitos vivendo na Península Ibérica e 

carregando desde Afonso a insígnia cristã cedida pela genealogia real, o tronco a 

família de Noé, Tubal, instado a reinar sobre a terra.  

Vencer pagãos e judeus impõe-se num reinado de paz. Mas enxergar os 

judeus como algozes será surpresa para Vieira que, nos autos do processo e em 

sua resistência diante do Ofício inquisitorial, faz sua aproximação com eles e mais 

adiante, no mesmo livro, considera que 

 
[...] diante da prática contrária de tão grande número de séculos e 
povos, não só tornou supersticiosa e condenada, mas odiosa, 
execrada e abominável, ao assistir toda a Cristandade ao espetáculo 
deveras horroroso de amiúde não poucos judeus, embora da boca 
para fora se afirmarem cristãos, serem privados de todos os bens, 
mortos e lançados às chamas, as suas cinzas jogadas nas águas 
correntes e toda a sua descendência perpetuamente infamada, só 
porque após o batismo conservam em segredo certos rituais daquela 
Lei, e os restantes, que confessam publicamente a mesma Lei, são 
repelidos para longe da convivência da restante população, durante a 
noite encerrados e mantidos sob vigilância, e durante o dia apenas 
se lhes consente o trato com os outros homens se usarem o 
infamante barrete da lei que observam (VIEIRA, [1697], 2013, p. 169, 
v. VI). 

 
Narra Vieira a apoteose portuguesa, inserindo subordinação do judaísmo e 

gentilismo ao cristianismo, à Igreja. A profecia de Isaías179 testifica a mensagem aos 

navegantes, de prenúncio a povos bárbaros e animais selvagens, que perambulam 

entre selvas e bosques, animais do mato, cuja alimentação são frutos e caça, não 

domesticados, predizendo ainda o profeta uma habitação em casas para essa gente, 

“ao modo dos homens”180. O olhar do dominador é interdiscursivamente imposto, 

menosprezando os sentidos com vocábulos análogos ao “necessitado” de Fé, Rei e 

Lei. Mais do que evangelizar, os jesuítas tiveram como missão a catequese 

domesticadora, cumprindo tal intento no Brasil e nas outras regiões da América, 

amansando os indígenas para roubar-lhes a consciência. Néscios, cegos, não muito 

diferentes dos judeus, que têm ouvidos e não escutam, olhos e não veem, e, por 

conta disso, foram mortos aos milhares em Coimbra e Lisboa nas fogueiras de 1671, 

os índios perderam seus bens, condenados ao exílio e desterro. A remissão desses 

                                                           
179 Isaías, 42, 10 – 12. 
180 (VIEIRA, [1697], 2013, p. 133, v. VI). 
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povos reside na certeza de sua implantação pela Igreja temporal e via admissão 

coletiva de judeus e pagãos possibilitando o fervorosíssimo culto ao Deus cristão 

católico, prognosticado pelo quinto imperialismo. 

Isaías passa a ser visto mais de perto por Vieira que, ao traduzi-lo do latim, 

da Bíblia Vulgata (1963), capítulo 66, 18 - 24, curiosamente interferindo na versão 

hebraica, expõe locais com nomes distintos – Lude, Pul Társis, Tubal e Javã – da 

versão de S. Jerônimo – África, Lydia, Itália e Grécia. Se Vieira verteu Isaías da 

versão Vulgata, balizado estaria na visão de fé e dos costumes. No entanto, a fonte 

latina acarreta, de certo modo, suspeição não da parte do padre, posto que 

fundamentado, mas do eclesiástico e teólogo, cuja tradução difere dos espaços 

referentes na literatura judaica. Sendo assim, quando se pensa na presente Igreja, a 

exegese vieiriana pauta-se não na Jerusalém celestial, como alguns intérpretes 

reputam-lhe a visão de prognósticos, mas, essencialmente, na harmonia com a letra, 

na encadeada expressão tendente à conversão de judeus e pagãos, nas práticas 

espirituais e na frequência sacramental, cujas funções implicariam na felicidade 

temporal “e a posse tranquila e abundância dos bens deste mundo, prometida aos 

cumpridores da lei divina” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 144, v. VI), o que é 

presentificado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.  

A igreja milita, triunfa, renova-se e equipara-se à celestial, transfigurando-se 

no tempo de descanso, na sétima idade. Nas três vindas de Cristo, duas visíveis e 

uma invisível, em carne, espírito e glória, a casa de Deus, espalhada, voltará a ser 

reunida, iluminada pela fé, viabilizando-se pela graça. Estender-se-ia ainda pela 

ação batismal, pois não há como esconder da história, especificamente, no décimo-

quarto século, os povos da Guiné, aformoseados pelos sacerdotes portugueses e 

afirmados no sangue do Cordeiro, através das águas, branqueando-se “a inata 

negritude”181. A limpeza pelo batismo seria representação não só do ato de salvação 

da alma, mas de abandonar a pele europeia, branca, e com esta reformando o 

conceito da época também do Seiscentos.  

Coexistem simultaneamente o figurado e a figura na construção discursiva 

de Vieira. No entanto, a escolha pelo literal, embora com diversos exemplos no 

plano alegórico, restabelece-se ao explicar o livro de Ezequiel que, de tão 

emblemático, faz o jesuíta volver seus olhares histórico e natural no que diz respeito 
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à previsão do sacrifício eucarístico e da compreensão do templo edificado. A opção 

sem atrevimento, como afirma, o força somente “quando já ou provar ou disser que 

o templo, de que se trata, não é rústico, mas literal, nem passado, nem futuro, e uma 

vez que não existe passagem alguma da Escritura que careça de sentido literal, 

ainda que permaneça muito e durante muito tempo oculto” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 

151, v. VI), por considerar o próprio texto escriturístico claro o suficiente para 

qualquer elucidação. Um axioma jurídico que diz in claris non fit interpretativo, deixa 

evidente que nem toda expressão necessita ser claramente interpretada. Vieira, 

sabedor e astuto, desloca a maleabilidade da narrativa polissêmica bíblica para a 

monossignificação, desencadeando um monocratismo da lei, da palavra, e dando-

lhe valor conotativo, mesmo diante de algumas questões que lhe põem em recuo: a 

arquitetura do templo, milagres e sacrifícios. Em suma, a credibilidade da lei velha.  

A consciência do jusnaturalismo leva Vieira a estruturar todas as coisas no 

plano humano, desde o mundo sensível, decorrente de uma cadeia de 

acontecimentos, mais precisamente, acompanhado de pontos de vista da ciência 

indutiva a qual descortina passo a passo os segredos, os milagres, estacionando-se 

no palpável, “porquanto na história natural registam-se muitos casos, comprovados 

pela própria experiência, acerca de espantosas virtudes, dadas pela natureza das 

fontes” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 153, v. VI). Do templo nascerão águas fecundas, 

da Ásia e América, a fertilidade e a restauração do templo a partir da geral 

conversão dos judeus. Acontece que os judeus pertencem à lei velha, presa aos 

sacrifícios, e ritos veterotestamentários, cuja percepção da realidade perpassa pelo 

mesmo entendimento vieiriano: o da literalidade, embora seja necessário, conforme 

Pascal (1995), enunciar a verdadeira religião atrelada ao ocultar Deus. 

À medida que o escritor encaminha um sentido próprio às coisas, mais forte 

fica a tese de que todo episódio ou acontecimento é natural, logo, sucedâneo no 

tempo humano. Vieira remonta ao pensamento do físico Newton, seu 

contemporâneo do Seiscentos, o qual, através de experiências científicas, 

desenvolveria princípios relativos à matéria, aproximando o indivíduo dos aspectos 

das leis da natureza, pois o universo é por elas governado. Além do mais, o 

universo, não sendo estático, imprime nas pessoas uma forma de seguir o interesse 

próprio e suas ações se desencadeiam continuamente no espaço do cotidiano. Em 

contrapartida, Pascal (1995) reacende a lógica da divindade no interior do espaço 

naturalizado humano. Seguindo um caminho oposto ao de Vieira, aquele 
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compreende que a religião tem necessidade dos milagres, do mistério, contrapondo 

nesse instante a proposta discursiva vieiriana em face do livro de Ezequiel. 

Uma única intérprete, a Igreja, aplica ao texto a noção de como soam as 

palavras, assim como as profecias, tomadas tal qual prognosticadas, afinal 

ensejando sobre elas a propositura de cumprimento lícito dos feitos para que, em 

verdade, restrinja-se o caráter divino dos augúrios. Dessa maneira, enunciou o 

Bandarra, e o leitor do Bandarra se fará sentir pela revelação natural, sucessiva de 

fatos sobre fatos. Nessa construção historiográfica, o passado enxerga a Sinagoga, 

um segundo estágio da Igreja cristã, graças à vinda de Cristo. O terceiro momento 

será a união das duas, a primeira, arrependida, unindo-se à já ligada por Cristo. Na 

concepção de Vieira, os judeus são parte importante no processo, marco para a 

completude de planos do Quinto Império, da negação a priori feita ao Messias. 

A despeito da adesão judaica, isso é muito mais que uma visão cristã. Trata-

se de uma ampliação comercial e política, um novo paradigma sem recusar a 

monarquia. Associar-se aos judeus seria sinônimo de riqueza, prosperidade, 

progresso econômico e comercial, sem que essa mentalidade contaminasse 

ideologicamente os parceiros jesuítas, a ordem católica, o mundo inquisitorial. 

O livro terceiro d’A chave dos profetas estaciona no tempo e viabiliza a real 

consumação do reino de Cristo e o comportamento dos indivíduos em sua longa 

jornada. “Edificarão casas e habitarão nelas, e plantarão vinhas e comerão o seu 

fruto”182 – no entendimento de Vieira, a certeza de que não se pode construir e 

habitar na casa construída se não houver vida duradoura. Em nota a Virgílio, “os 

teus frutos, colhê-los-ão os netos”, Vieira considera a participação sucessiva dos 

bens, envolvendo os herdeiros ao direito de usufruir do bem, perpetuando assim a 

imagem da vida que perdura ao longo dos tempos, e mantendo-se a eternidade pelo 

grau de consanguinidade. Inobstante, Vieira contrapõe-se à tradição hebraica, que 

não vê problema em construir, simultaneamente com os filhos e netos, e dessa 

maneira compartilhar os bens. Compreende-se, portanto, pela profecia que 

permanecerão tanto o edifício quanto o que edificou, desencontrando-se com a 

experiência humana corrente, “para que na mesma velhice seja entre si concordes 

as longas durações da vida de quem obra, e da permanência da obra” (VIEIRA, 

[1697], 2013, p. 338, v. VI). 
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A celeuma decai assim da discussão do milênio, ou pré-milenarista, por 

acreditar que o Reino de Cristo precede o Anticristo. Após o governo milenar de 

Cristo, haverá a soltura de Satanás, o qual interferirá na organização do mundo, de 

acordo com o Apocalipse183. Independente disso, “a idade de todos os mortais será 

muito mais longa do que a corrente e hodierna”184, preanunciado o fim, por Vieira, no 

ano milésimo sexcentésimo do século em que se encontra a partir da contagem dos 

seis dias. O número de seis mil anos será encerrado no mesmo período 

coincidentemente vivido pelo padre. Indiscutivelmente, a hermenêutica margeia o 

próprio intérprete nas proposições que evoca, escreve ou ressignifica. Toda 

exegese, então, tende à subjetividade humana e descortina-se dentro do campo 

sociocultural do proponente. 

O “Crisóstomo português” delimita o período do acontecimento à sua época, 

contudo trazendo à baila a resposta de Cristo aos discípulos quando indagado 

acerca da restauração do reino a Israel, omitido, inicialmente, e expondo tão 

somente a resposta: “Não vos pertence saber os tempos, nem os momentos que o 

Rei reservou ao seu poder”185, o que torna o texto exegeticamente incompleto, 

propositalmente, por saber-se necessário abordar contextualmente para fins de 

análise, um texto bíblico, além de anotar segundo pedem as regras da exegese, o 

pré-texto, o qual se refere a Israel. O contexto maior é imediatamente suprimido, 

garantindo uma nova versão dos ditos a partir do verso em destaque, ainda que 

mais à frente se refira ao verso anterior, de modo que domine as palavras para 

conduzir o ouvinte, retirando paulatinamente o centro da restauração a Israel, para 

substituí-lo pelo que se deseja na composição. 

Segundo Vieira, as palavras referentes a duração, dia, semana, ano, 

infalivelmente tenham seu sentido próprio atrelado aos nunca poucos exemplos 

capazes de ratificar a afirmação, sejam as setenta semanas de Daniel, a última hora 

expressa por João186, ou em Ezequiel, no trocadilho, informando ser “um dia que eu 

te dei por cada ano, um dia, digo, por cada ano”187. O tempo é coisa comum e vaga, 

que gera incerteza de marcação; é pueril, algo da curiosidade infantil, sapiência dos 

                                                           
183 Apocalipse, 20, 4. 
184 (id, ibid, p. 341, v. VI). 
185 Atos, 1, 7. 
186 I João, 2, 18. 
187 Ezequiel, 4, 6. 
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“quandos” e, conforme assegura Vieira, “a presente discussão e até toda a matéria 

deste livro é acerca de uma coisa inútil e vã” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 354, v. VI). 

No que se refere à revelação, existem as coisas e os tempos. Estes se 

apresentam por meio de circunlóquios, particularidades e sinais comuns a ambos os 

termos, ora se mostrando, ora se escondendo um do outro. A coisa e o tempo 

concomitantemente acontecem, como, por exemplo, na morte e ressurreição de 

Cristo no terceiro dia, a negação do apóstolo Pedro três vezes antes de o galo 

cantar, indicando as realidades distintas e o período em conexão, agindo. Doutro 

modo, as circunstâncias, os sinais e as condições põem em alerta os que ouviram 

da parte do Messias, sobre guerras, pestes, terremotos, sedições, transmitindo 

vestígios de proximidade e distanciamento entre a coisa, o fato e o tempo em que 

sobrevirão os infortúnios. Por fim, a coisa futura não mantém vinculação com o 

tempo, cuja suspeição recai no “reinado de que soberano em que estado do mundo 

haveria de vir Aquele acerca do qual sabiam apenas que algum dia viria, mas não 

sabiam quando” (VIEIRA, [1697], 2013, p. 358, v. VI). 

Não só Vieira, mas muitos outros vislumbraram o tempo do fim, a exemplo 

de Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, São Gregório Magno, S. Bernardo, Santo 

Hilário e outros que confirmam as Escrituras “a respeito deste dia ou desta hora, 

ninguém sabe quando há de ser”188. A tática é de descredenciamento, de ausência 

de certezas e enxurrada de suspeitas, para, certamente, impor-se a visão de um só, 

a de Viseira, o pregador jesuíta. Navega-se entre a certeza e a dúvida para firmar 

aquela em razão desta e fundar-se nesta para abalar aquela. Tratar-se-ia de uma 

hermenêutica (des)situada, no entremeio, compreendida nos intervalos, 

compartilhando tanto de uma quanto de outra tese, ou seja, em suma, uma 

hermenêutica barroquizante. A única certeza parece ser o envio dos apóstolos do 

Cristo a evangelizar o mundo, apesar das dúvidas, maiores, da necessidade, dos 

instrumentos e efeitos da obra de evangelização. 

O uso do argumento de autoridade (ad verencundiam), articulado às Escrituras 

e aos registros históricos, afasta o discurso do escritor da falácia, apontando para o 

caminho dos seguidores cristãos na propagação da mensagem desde o século V ao 

século décimo sexto, e neste último, descrevendo os silêncios. Rompe o discurso 

                                                           
188 (id, ibid p. 360, v. VI). 
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vieiriano com o do Padre Cristovão da Cunha189 (1640) ao anotar o maior de todos 

os rios, Amazonas, e desvendar aos que vivem nas terras longes do rio 

 
presos nas trevas da cegueira e ignorância pagã, como se vivessem 
fora do mundo, de tal maneira estão apartados de todo o contacto 
humano que, quando pela primeira vez viram os nossos portugueses 
a navegarem próximo das bordas dos seus povoados, espantados 
com as suas feições, cor, barbas, roupas e tudo o mais, alguns dos 
mais valentes de entre eles ficaram imobilizados de pasmo, ao passo 
que outros, como se estivessem na presença de espectros ou 
fantasmas, fugiram ocultando-se na selva. Logo, é manifesto que 
estes povos até hoje estiveram totalmente privados de todo o 
instrumento de doutrina mediante o qual pudessem conhecer a luz 
do Deus verdadeiro, não tendo jamais visto pregador algum ou 
escutado a voz do Evangelho (VIEIRA, [1697], 2013, p. 376, v. VI). 

 
Todo esse discurso, típico de um indivíduo eurocentrista, colonial, cuja 

técnica parece engessada à Companhia, desvenda ambiente povoado por índios 

provenientes da América, semelhantes a bárbaros, rebanhos, animais ferozes sem 

Deus verdadeiro ou falso, ou qualquer cuidado com o celestial. Isso rememora a 

escrita de Gandavo ou Caminha, tradicionalmente fixada na cultura literária 

portuguesa, a de que os índios são desprovidos de Lei, Rei e Fé, paramentando a 

necessidade de um elo, objetivo ou intenção de se lançar à conquista. Sobre os 

negros, Vieira também os expõe como habitantes de covas como leões e tigres, sem 

temperanças, alimentando-se de carne humana crua, ou seja, canibais, desumanos 

e, mais uma vez, representados como ameaça à vida civilizada, justificando-se a 

pacificação. Em silêncio, a Terra Austral, as dez tribos de Israel, e todo o tempo da 

Providência se curvarão aos pés do Pontífice da nova lei, na pessoa do Vigário e 

será declarada obediência ao Cristo e auto-munificente crença nos ideais do Quinto 

Império. 

  

                                                           
189 Jesuíta, natural de Burgos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nobre padre jesuíta e pregador das gentes, Antonio Vieira, 

 

Minhas saudações. Há muitos dias tento tecer nestas páginas as parcas 

expressões conclusivas desse gigantesco imbróglio em que Vossa Reverência a 

mim conduziu por entre os sermões, as cartas e a quintologia profética, e espero 

expressar-me com sucesso. Como bem sabe, e esta é uma das grandes questões 

que movimentam seus escritos, o tempo, causa verdadeiro fascínio, embora atue 

contra mim com tal vilania, sendo melhor da minha parte também rogar Àquele que 

o controla e o domina. Este, sem dúvida, para todos os efeitos, jamais se esquece 

das promessas feitas aos patriarcas que Vossa Reverência nos descreve em 

variadas peças tal como o sermão do Bom sucesso das armas de Portugal contra as 

de Holanda, 

 

Deus auribus nostris audivimus, Patres nostri annuntiaverunt nobis, 
opus, quod operatus es in diebus eorum, et in diebus antiquis. 
Ouvimos (começa o Profeta) a nossos pais, lemos nas nossas 
histórias, e ainda os mais velhos viram, em parte, com seus olhos, as 
obras maravilhosas, as proezas, as vitórias, as conquistas, que por 
meio dos Portugueses obrou em tempos passados vossa 
Onipotência, Senhor: Manus tua gentes disperdit, et plantasti eos: 
affixisti populos, et expulisti eos. Vossa mão foi a que venceu, e 
sujeitou tantas nações bárbaras, belicosas e indômitas, e as 
despojou do domínio de suas próprias terras, para nelas os plantar, 
como plantou com tão bem fundadas raízes e para nelas os dilatar, 
como dilatou, e estendeu em todas as partes do mundo, na África, na 
Ásia, na América (VIEIRA, [1640], 1959, p. 298). 

 

Anote-se que a glória portuguesa associar-se-ia a duas coisas: a Deus e à 

humildade. Deus, meu caro, seria, com perdão da palavra, uma propriedade, uma 

extensão do poder e do reino de Portugal, pois nessas guerras santas que trava, 

entre palavras e armas, contra os inimigos da fé, para estes não há Deus (Jeová), 

existem deuses (Elohim), confusão e desorganização. Por conseguinte, pairam 

dúvidas em meu coração, as quais esperarei se dissiparem ao longo dessas linhas. 

Antes, entretanto de realçar os tormentos, talvez invertamos a vereda dessa prosa 

para melhor sintonizarmos os fatos ao gosto e este ao projeto de maior notoriedade 

literária portuguesa de sua pena, nobre espadachim de roupeta, durante o século 

XVII: o Quinto Império. 
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Iniciaremos a navegação ante a imensidão temática no Seiscentos, de 

Descartes a Vieira, é possível pensar nos encontros e desencontros de ideias, numa 

força dialética que reacende as bases do pensamento greco-romano. A técnica e o 

discurso vigoram e demarcam limites para a retórica e argumentação dos oradores 

nesse período, costurando caminhos de uma dignidade moral humana e de 

efetividade missionária. 

Da leitura de Quintiliano e sua ars rethorica, afiliamo-nos ao ethos humano e 

à prática que incide diretamente no enunciado. Esse pensamento retórico pauta os 

escritos de vossa prédica, jesuíta e fervoroso patriota, impulsionando-o a gerar um 

arcabouço de imaginários, distribuídos em epístolas e sermões, e especialmente 

seguidos, em linha não isolada ou particionada, mas reunida em inúmeros livros: os 

Autos do processo da Inquisição, Esperanças de Portugal, História do futuro, 

Apologia das coisas profetizadas, Defesa perante o Tribunal do Santo Ofício e A 

chave dos profetas. Nesse emaranhado de sementes e linhas, depreender-se-iam 

importantes aportes acerca da Retórica, arte grega, reabsorvida no Seiscentos, de 

profícua ilusão, o resgate platônico, a potência de constituir-se enquanto arte 

notoriamente de persuasão. Infere-se, então, que o Reverendo português, platônico-

aristotélico, se utiliza do método retórico para camuflar o plano ideológico inerente à 

vida religiosa, quiçá também o de esconder a teleologia de antropocentrismos, 

arquitetada na concepção quinto-imperialista.  

Partindo da dissimulação das palavras, porém cumprindo engenhosamente 

sua técnica, a retórica, o sacerdote elabora silogismos de aparência, provocando, 

por sua vez, da sedução à invenção, uma série de sermões, epistolografias e livros 

proféticos, cuja força dialética nos é evidente, porém se mostra e se constrói de 

forma aparente. De amores a reveses, a formação de sua escritura firma-se no 

princípio dos dogmas e das dúvidas. Isto é, aproxima-se da polarização cartesiana, 

fragilizando-a com o labirinto vocabular, e afasta-se por vincular-se retoricamente 

com a perspicácia e a agudeza. Por outro viés, ao seguir seus passos 

hermenêuticos, ilustre jesuíta, descortinam-se algumas propriedades, dentre elas, a 

ruptura da retórica pela atividade intensiva de interpretação literal. Tomando como 

base as letras bíblicas, as elaborações enunciativas preenchem as lacunas com 

sentenças e proposições de próprio punho e mentalidade, coniventes com o 

desenho de Bandarra elaborado no século XVI, cujo motor gira graças à correia da 

exegese. 
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O caminho das pedras dado pelo percurso hermenêutico desempenhado 

pelo honorável, a partir da leitura das trovas de um sapateiro da cidade de Trancoso, 

Gonçaloannes Bandarra, culminando em uma breve carta ao bispo do Japão, 

Esperanças de Portugal (1659), ensejam interpretar, trecho a trecho, as passagens 

acerca do que aquele sapateiro predissera. A megalomania e imaginação suas 

transcendem o mero papel de concretude deuteronômica para a convicção concreta, 

proferida, porém não cumprida, ou melhor, aquele vaticínio que acontece ou se 

materializa de fato e de verdade na proposição enunciativa, na palavra, reconhecida 

pelos elementos da história, porém sem qualquer evidência factual. Em outros 

termos, sua construção apocalíptica e teleológica ocorre substancialmente no plano 

vocabular, no campo das ideias, das expectativas, da plena efetivação textual, no 

discurso, ou mais precisamente nos enunciados e sentenças milimetricamente 

esboçadas. Não me leve a mal, imperador de nosso vernáculo, mas é que a 

caligrafia de tais ideias prenuncia eventos futuros, mas que outrora sua realização 

estaciona-se no dito e no manuscrito. As coisas estabelecidas no imaginário, 

materialmente nas letras, na interpretação, no preenchimento dos espaços 

vocabulares, na formação silogística aparente, nos trechos retóricos, historiográficos 

e não retóricos, porque literais, isentos de figuratividade, registram um belo plano 

costurado sob suor e dor nos calabouços aqui em minha terra, Bahia, ou lá mesmo 

nas masmorras de Roma, se o Clérigo bem se lembra delas. 

Assim sendo, a força argumentativa não paira apenas sobre o silogismo que 

inicia Esperanças de Portugal – “Bandarra é verdadeiro profeta...” –, mas pincela a 

similitude, ao propor, ab principio, D. João IV a Isaque, projetando a ressurreição do rei 

morto, para consolo da rainha, como sucederia ao filho de Abraão, quase imolado 

pelo pai, embora havendo a morte, ressuscitaria das cinzas. A semelhança entre os 

tipos ocasiona crescente alternativa ao complemento dos hiatos nas expressões, 

incorporando ao próprio discurso intencionalidades, desfaçatez, engenho, astúcia e, 

sobretudo, forma e conteúdo ao compêndio profético que se rascunha. 

A mensagem remetida ao bispo D. André Fernandes reiterada em obras 

como Apologia das coisas profetizadas, História do futuro, a Defesa perante o 

Tribunal do Santo Ofício, tornando-se centro, motor aristotélico às suas 

invencionices, em resumo: engenho e agudeza. Não que o seja, entretanto, 

eclesiástico, destoa sua dialesis da aristotélica no momento em que acresce, à prática 

moral, a proposição, o discurso hermético. Atribuímos à retórica seiscentista um 
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papel mais vinculado à hermenêutica, porque autores se debruçam sobre textos e 

expandem o pensamento próprio dentro das possíveis lacunas e leituras diversas. A 

efervescência religiosa, inerente ao período, fomenta a divulgação intensa das 

Escrituras, assomada ao princípio da interpretação individual, autonomia intelectual, 

cuja força tenha sido adquirida graças, ao contragosto contrarreformista, à atuação 

dos Reformistas Protestantes, mas sobretudo pelo poder emergente de uma nova 

sociedade econômica: a burguesia.  

Nesse ponto, recordo-me do que disse o Santo Ofício ao associar Vossa 

Reverência aos judeus, e como aquelas cartas expressam a sua devoção e carinho 

por esta gente, por tão somente os querer por perto, bem como a apropriação de 

todo pensamento teológico e histórico registrado na mensagem do Antigo 

Testamento, assim como toda inteligência comercial desse povo e da Companhia do 

comércio holandês. Entretanto, confesso a desconfiança de tudo isso pelo simples 

fato de sua apologia direcionar para um governo único, coeso, resistente, forte e 

poderoso – numa palavra, absolutista –, perante todo o mundo e não confeccionar 

uma proposta econômica diversa do mercantilismo cuja presença é avant la lettre. 

Como entender os castigos sobre seus ombros impostos pela Santa Inquisição, se 

mais tarde Pombal constituiria a sociedade ao modelo de livre comércio, já outrora 

introduzido pelo nobre jesuíta? Evitemos as polêmicas... desvelemos as verdades. 

A propósito, Cisne barroco, esta procura pela verdade nos aproxima das 

Escrituras que tanto usa. Aliás, são elas a fonte de seu discurso, o fundamento de 

todos os princípios. Os sermões, recheados da mensagem cristã, manifestam a 

oratória, em certo sentido, em busca da conquista do auditório por envolventes 

palavras. E já que falamos de verdades, seria salutar pôr nesse cenário aquelas 

intenções subliminares, aquele sentimento que envolve, arde sem se ver, e nos trai: 

o amor. Esse amor devotado a Portugal, e sua gente e ao seu rei transcende-se e 

expôs-se em algumas cartas à rainha D. Catarina da Inglaterra, cujo espiral ora 

transmite devaneio, ora revela um intenso desejo que esconde no seu âmago por 

tanto tempo e sequer fora notado em tantos séculos de sua existência. Talvez só 

agora comecemos a olhar-vos com um pouco mais de humanidade, de 

aproximação, de semelhança entre os mortais, repleto das angústias e dos pesares 

que a alma humana mantém em disputa com a fé e a pureza da vida. Nos dias 

atuais, essa revelação de ser humano que mantinha certa distância devido aos 

vários sermões e vida missionária e religiosa, apresenta-se na narrativa de uma 
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autora portuguesa, vossa conterrânea, trazendo à tona a efervescência do inaudito, 

do absconditus, do temerário, do amor, de A eternidade e o desejo. Perdoe-me contar 

para todo o mundo o que notei nas entrelinhas de vossos escritos. 

A crença em tratar Bandarra como verdadeiro profeta, não porque dissera 

que D. João IV ressuscitaria dentre os mortos, mas tão somente que governaria nos 

anos 40 a madre portuguesa, constitui um pressuposto teórico perigoso, labiríntico e 

que mostra o tamanho empenho de deixar claro algo não dito pelo sapateiro, porém 

evidenciado em seu escrito sacerdotal, jesuíta Vieira, a ressurreição de D. João IV. 

As distorções são atividades de um artista engenhoso e agudo como temos notícia 

da vossa pena. O uso reiterado dos textos bíblicos correntes contesta as peças 

científicas, um modus operandi de um novo mundo, galilaico, copernicano, os quais 

ratificam o posicionamento científico, entretanto, pondo em evidência a atuação de 

exegetas, cuja missão torna as Escrituras mais do que um livro de anotações, de 

descobertas, de revelações, um caderno para continuidade de ideias e 

preenchimento de lacunas. Dessa maneira, Reverendo, atrelar as Escrituras a 

serviço de sua tese, complemento e adimplemento para o plano imperioso a que se 

propunha em relação a Portugal e ao rei D. João IV, morto e que ressuscitaria, trata-

se de um jogo bem elaborado, calculado, ponderado racionalmente, contudo, 

fechado, de puro conceptismo e doses cultistas, particularizado entre seus 

correligionários.  

Não me leve a mal, mas a partir da exegese do texto sacrossanto, os 

elementos enaltecidos evidenciam uma justificativa para a leitura das trovas, da 

história e da epistemologia da consumação, através do livro A chave dos profetas, 

por intermédio de similitudes, cuja identidade ratifica-se pela diferença entre os 

seres em paragonia. A identidade e a diferença vivas e presentes em um mesmo 

espaço. De fato, comparar é um princípio importante para legitimar sua prece. 

Quando Vossa Reverência associa Isaque a D. João, e este a Cristo, muito além de 

substituir um nome pelo outro, metáfora, o que ocorre é uma similitude entre os 

tipos. Entre uma e outra, os discursos se misturam, imbricados, constituindo uma 

força argumentativa teológica quase bíblica, cujo feitiço nos conduz ao passeio em 

um labirinto vocabular, conceptista, engenhoso, de agudeza e perspicácia. Deparar-

se com esse artifício em suas escrituras, as de cunho profético, alarga a leitura, 

permitindo-nos investigar e vivermos pautando a pena e a tinta, os dogmas e as 

dúvidas projetadas sobre o intenso período seiscentista. 
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Vossa Reverência pela similitude, em cuja comparação entre os dois seres 

ou coisas um há de sobressair e não será senão àqueles que sua leitura empreende 

e condiciona: Portugal e D. João IV. Essa febre, filiada a seu tempo, de 

especulações e (des)cobertas, aventa para possibilidades de um engessamento da 

verdade, alinhavada por outras verdades. A teleologia cristã, a história dos heróis, os 

tipos bíblicos, o uso dos argumentos teológicos nos são pretextos para a 

formalização e ascensão de uma monarquia, de um traçado sucessório hereditário, 

além de um princípio não admissível pacificamente: a questão antropológica 

veemente, contudo, suspeita e sub-repticiamente entranhada em seu discurso das 

letras, espadachim de roupeta, cisne barroco, Crisóstomo português. 

Tal técnica envereda por premissas de potencial debate, de intensas 

investigações acadêmicas e não encerra uma linguagem literária, porém a amplifica. 

Por muitas vezes um discurso encabeça a retórica, a qual rompe ao chocar-se com 

a hermenêutica, em sua tradução literal do texto, apresentando a profecia, e 

consequentemente a história. Envolto na tese fundamentalmente em três esferas – 

Deus, o homem e o cosmo –, reforça a síntese filosófica escolástica, ao que 

oportuniza, com isso, estilizá-lo em uma moldura teândrica, embora a contragosto 

teórico, admita-se que a costura divina seja um plano ideal para escamotear o real, 

qual seja concentrar o poder nas mãos de um único homem. 

Vossa Reverendíssima, Pe. Antonio Vieira, agradeço-lhe por partilhar tais 

informações com os mortais, apesar de haver quem vos refute por promover os 

portugueses a apóstolos das nações, a conquistadores vorazes, ditos de uma 

“verdade autêntica”. Como sabemos da impossibilidade de tornar real a imaginação 

a não ser pelas palavras, adquirimos o sabor e o saber de que elas causam frenesi, 

encantamento, atração. Se as palavras não se valem de realidade, a reflexão 

remodela e ressignifica. Salvador, maio de 2018. 

 

De um luso-brasileiro leitor 

Thomaz Heverton dos Santos Pereira 
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