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Resumo 
O presente trabalho tem por propósito estudar como o jesuíta português Antônio Vieira (1608-1697) representa a 
figura de Santo Antônio na série de sermões que lhe dedicou. Para tanto, partindo de uma descrição analítica dos 
Sermões de Santo Antônio de Vieira, estabelecemos comparações entre estas prédicas e narrativas hagiográficas 
antonianas medievais e modernas, a fim de demonstrar que, ao apropriar-se destas, o pregador ressignifica a figura 
do taumaturgo lisboeta. Nos Sermões de Santo Antônio de padre Vieira, à parte as suas diferenças, há sobretudo 
uma articulação entre a faceta apostólica do frade menor e a missão salvífica de Portugal. Nesse sentido, a 
memória do santo informa as construções do jesuíta acerca da missão apostólica dos lusitanos, ao mesmo tempo 
em que atualiza ao auditório e ao leitor a missão que teria sido delegada aos portugueses. Produzindo esta 
articulação, o jesuíta, muitas vezes, projeta aspectos da espiritualidade ínaciana à vida do pregador franciscano. 
O que nos remete a outro efeito fundamental dos panegíricos analisados neste trabalho, qual seja: a homonímia, 
a identidade como português, o ofício de pregador e, muitas vezes, a circunstância da pregação e da publicação 
dos sermões permitem a Vieira fazer coincidir a narrativa hagíográfica antoniana e acontecimentos de sua vida, 
em outras palavras, permitem ao jesuíta construir discursos auto-referentes. 
Palavras-chave: Santo Antônio; Antônio Vieira; oratória sagrada. 

Abstract 
This paper aims at analyzing how the Portuguese Jesuit Antonio Vieira (1608-1697) composed the representation 
of Saint Anthony in the series of sermons he wrote and dedicated to him. Starting from an analytical description 
of the Saint Anthony's Sermons by Vieira, we have established comparisons between these sermons and the 
medieval and modern Anthonian hagiographic narratives, in order to demonstrate that, by using these, the 
preacher reassured the figure of the Lisbon thaumaturge. In the Saint Anthony s Sermons by Fr. Vieira, apart from 
the differences, there is mainly an articulation between the apostolic facet of the friar and the salvation mission 
of Portugal. In this sense, the memoirs of the saint compose the Jesuit's constructions of the Portuguese apostolic 
mission, as well as inform the audiences and readers about the mission that would have been delegated to the 
Portuguese people. By producing this articulation, the Jesuit often projects aspects of the Ignacian spirituality 
to the Franciscan preacher's life. This leads us to another fundamental effect of the panegyrics analyzed in this 
paper - the homonymy, the identity as a Portuguese man, the work as a preacher and, many times, the preaching 
circumstances and the publication of the sermons allow Vieira to relate the Anthonian hagiographic narrative and 
events in his life; in other words, they enable the Jesuit to build self-referring speeches. 
Keywords: Saint Anthony; Antonio Vieira (1608-1697); sacred oratory. 
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"Vós sois a luz do mundo e o sal da terra " 
Santo Antônio nos sermões de padre Vieira 

Maria Lúcia Peccioli Galli 

O presente trabalho tem por objetivo estudar como o jesuíta português Antônio 
Vieira (1608-1697) ressignifica a figura de Santo Antônio na série de sermões que lhe dedicou. Ao todo, 
foram nove sermões, pronunciados em diversos lugares, quais sejam: Bahia, Lisboa, Maranhão e Roma, 
com exceção de um sermão que não chegou a ser pregado. Estas prédicas foram, posteriormente, publicadas 
em volumes diversos da editioprinceps dos Sermões do jesuíta. 

Para produzir seus sermões, o pregador se apropria de todo um repertório sobre a vida, as virtudes, 
os milagres e os atributos do santo visando acomodá-lo à circunstância da pregação e aos efeitos a serem 
buscados. Sendo assim, através dos Sermões de Santo Antônio de padre Vieira, podemos entrar em contato 
com um repertório sobre a figura do taumaturgo que circulava no Seiscentos e que se transformava em 
argumento nas prédicas do jesuíta. Ao mesmo tempo, o pregador, ao se apropriar deste repertório hagiográfico 
e devocional, contribui para sua reelaboração. 

Inicialmente, refletimos sobre a noção de santidade da Igreja tridentina, tendo em vista os ataques dos 
reformadores protestantes àquela matéria doutrinal. Ao mesmo tempo, procuramos destacar o esforço dos 
pregadores católicos em afirmar o valor da intercessão dos santos e da veneração a suas imagens, haja vista 
os questionamentos dos protestantes. Nestas disputas, foi fundamental o papel da Companhia de Jesus, 
ordem religiosa que surgiu em meio à Reforma Católica, no século XVI, cuja atuação foi decisiva para a 
difusão dos preceitos tridentinos. 

Para o historiador Leandro Karnal, o Concílio Tridentino (1545-1563) não reformulou os postulados 
católicos tradicionais, mas sim os reafirmou como resposta aos ataques dos reformadores1. Assim, a partir do 
século XVI, paulatinamente, ser católico passou a ser sinônimo de atributos que diferenciavam a ortodoxia 
romana do protestantismo. Entre estes atributos, o historiador enfatiza a subordinação à autoridade papal, 
a crença na transubstanciação eucarística, nas indulgências, procissões, novenas, na supremacia do estado 
clerical, na veneração aos santos, entre outros elementos. 

Dos decretos conciliares tridentinos emerge uma preocupação das autoridades de diferenciar o culto 
aos santos da idolatria, como também de apartá-lo de práticas consideradas supersticiosas e profanas2. 
Nesse sentido, se, por um lado, os reformadores católicos reafirmaram a devoção aos santos, por outro 
buscaram prescrever como os "heróis cristãos" deveriam ser venerados. E, ainda, procuraram salientar que 
os santos seriam exemplos da vivência das virtudes cristãs que deveriam nortear a vida dos devotos3. 

Em conformidade com os preceitos tridentinos, o sermonário dito barroco foi grande propagador 
da devoção aos santos. Como foi dito, para produzir um panegírico de santo, o pregador se apropria de 
toda uma tradição hagiográfica e devocional que envolve a figura que deseja louvar, visando acomodá-
la à circunstância da pregação e aos efeitos a serem buscados. Partindo deste pressuposto, para melhor 
compreendermos a figura de Santo Antônio na série de sermões que Vieira lhe dedicou, estudamos, 
inicialmente, narrativas hagiográficas medievais e modernas buscando perceber significados atribuídos ao 
taumaturgo lisboeta naqueles textos. Além disso, investigamos traços do culto antoniano em Portugal e na 
América lusitana no século XVII. 

Cabe aqui remetermo-nos, de forma sucinta, a algumas informações sobre a "vida" de Santo Antônio. 
Nasceu em Lisboa, provavelmente, na última década do século XII. Ingressou na vida religiosa na ordem 
dos Cónegos Regulares de Santo Agostinho, tornando-se mestre em teologia. Porém, em 1220, seduzido 
pelo ideal de vida franciscano, mudou de ordem religiosa tornando-se um frade menor. Como missionário, 
embarcou para a África, para cristianizar muçulmanos. Devido a problemas de saúde, frei Antônio teve que 
retornar para a Europa. Uma tempestade desviou seu barco para a Sicília e, desde então, o frei estabeleceu-
se na província franciscana da Itália. Graças aos seus conhecimentos teológicos e ao seu talento como 
orador, fez inúmeras viagens por toda a Itália e sul da França para pregar e combater os chamados hereges, 
como também para ensinar teologia dogmática, recebendo, posteriormente, o título de Doutor Evangélico 
da Igreja. Frei Antônio morreu em Pádua no dia 13 de junho de 1231. Menos de um ano depois, veio a 
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público sua canonização, expedida pelo papa Gregório IX. 
É importante salientar que a bibliografia que se produziu sobre a figura de Santo Antônio é extremamente 

vasta e remonta a longa data. Ao fazer uma balanço crítico da literatura antoniana, os revisores do livro Vida 
de Santos de Butler concluíram que as obras que se produziram acerca da figura do pregador franciscano 
apenas foram superadas pelas que se referem à de São Francisco de Assis4. Contudo ressaltam que, apesar da 
extensa produção, pouco se sabe sobre detalhes da vida do santo, sendo que a maior parte das informações 
se baseia na primeira legenda antoniana conhecida como Assídua, designação dada pela primeira palavra 
latina do texto, escrita por volta de 1232 por um frade menor anônimo. 

Nos tempos medievais, a palavra legenda designava o relato da vida de um santo, escrito para ser lido 
no ofício litúrgico celebrativo da sua festa, nas horas de colação monástica e nas de devoção. As legendas 
eram, acima de tudo, obras edificantes e devocionais cujas páginas celebravam as virtudes e os milagres de 
heróis cristãos5. 

Interessa-nos destacar que, se por um lado a Legenda Prima ou Assídua forneceu informações sobre 
a vida de Santo Antônio, as quais foram reapropriadas pelas demais legendas medievais6; por outro, estas 
legendas também foram reelaboradas pelos hagiógrafos dos séculos XV, XVI e XVII nas compilações que 
fizeram sobre a vida do santo e, por conseguinte, pelo próprio padre Vieira para produzir seus Sermões de 
Santo Antônio. Desta forma, realizamos a análise de hagiografias antonianas para refletirmos, posteriormente, 
a respeito de possíveis "acomodações", feitas pelo jesuíta, acerca da "vida" do santo lisboeta. 

Num segundo momento do trabalho, procuramos descrever os nove panegíricos dedicados ao santo 
pelo jesuíta, buscando investigar as circunstâncias da pregação, como também o acento dado pelo pregador 
à figura do santo em cada uma das prédicas. 

De acordo com o crítico literário Alcir Pécora, para realizar a análise de um sermão do século XVII há 
que se levar em consideração três princípios analógicos: a data litúrgica comemorada, o evangelho do dia e 
as circunstâncias em que foi realizada a pregação. 

Para cada celebração litúrgica há um conjunto de leituras bíblicas próprias e sugeridas a serem 
realizadas durante a missa. Cabe esclarecer que o calendário litúrgico católico é composto por celebrações 
comemoradas em datas fixas e outras que mudam a cada ano. Quando duas celebrações coincidem num 
mesmo dia, o pregador deve unir as duas matérias das festas num só discurso7. 

Ao canonizar um santo, o Papa estabelece uma liturgia para ele. Ao fazê-lo, escolhe uma leitura do 
Evangelho para ser realizada na sua missa, sendo que esta leitura deve tratar da principal virtude do santo. 
No Missal Quotidiano e Vesperal de Dom Gaspar Lefebvre, encontramos a seguinte notação no dia 13 de 
junho, festa de Santo Antônio: "Missa in médio, do comum dos doutores"*. E na parte específica sobre a 
celebração da "Missa Dum Doutor", o Evangelho indicado para ser lido é Mateus 5: 13-19', um trecho do 
chamado "Sermão da Montanha"10. 

Nos Sermões de Santo Antônio ora analisados, apenas o primeiro, pregado dias após a expulsão dos 
holandeses da cidade de Salvador em 1638, tem seu tema escriturai retirado de 2 Rs 19:34", trecho bíblico 
que trata do cerco imposto pelos assírios à cidade de Jerusalém. As oito prédicas seguintes, apresentam tema 
escriturai extraído justamente de Mateus 5:13-19. Dentre estes oito sermões, duas prédicas apresentam, 
além do tema extraído de Mateus, outro tema escriturai retirado do Evangelho de Lucas, quais sejam: 
o Sermão de Santo António. Pregado na Dominga infra octavam de Corpus Christi com o Santíssimo 
Sacramento exposto, em São Luís do Maranhão no Ano de 1653— Mt 5:13-14 e Lc 14:16 a—, e o Sermão 
de Santo António. Pregado na Dominga infra octavam do mesmo Santo no Maranhão, no Ano 1657 — Mt 
5:15 e Lc 15:8". Clarêncio Neotti afirma que este último sermão foi pregado na Terceira Dominga de 
Pentecostes e que, portanto, o Evangelho de Lucas pertenceria a esta celebração litúrgica. A partir destes 
temas escriturais, padre Vieira constrói suas prédicas em louvor ao santo lisboeta, tratando em cada uma 
delas de matéria diferenciada. 

Os panegíricos dedicados a Santo Antônio por Vieira foram, posteriormente, reelaborados e publicados 
na editio princeps dos Sermões do jesuíta. 

João Lúcio de Azevedo afirma que, a partir da década de 1670, Padre Vieira se dedicou à preparação 
de uma edição dos seus sermões, obedecendo a uma ordem do Geral da Companhia de Jesus, padre 
Oliva14. Nesta atividade iria trabalhar até a sua morte, em 1697, na Bahia. Deste trabalho resultaria a editio 
princeps dos Sermões. O primeiro volume foi publicado em 1679 e, ao longo das décadas de 80 e 90, 
foram publicados onze tomos, respectivamente em: 1682, 1683, 1685, 1686, 1688, 1689, 1690 (neste ano 
foram publicados dois volumes), 1692, 1694 e 1696. Nos anos de 1699, 1710 e 1748, "saíram à luz" os três 
volumes póstumos. 
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É importante salientar que os quinze volumes que compõem a editio princeps dos Sermões de padre 
Vieira não abarcam toda a produção oratória do jesuíta, tendo em vista que muitos "papéis" se perderam, 
e outros ainda foram excluídos ou destruídos pelo próprio jesuíta devido à matéria que comportavam15. No 
presente trabalho, consideramos que, muitas vezes, informações sobre a circunstância da pregação podem 
possibilitar uma melhor compreensão da matéria do discurso e do acento dado, em cada peça oratória, à 
figura de Santo Antônio, como podemos notar no quadro a seguir: 

S E R M Ã O 
C l U E P R E G O U 

O P. ANTONIO VIEYRA 
d a C o m p a n h i a d e J E S U , na I g r c j i da i C h a P « , c m 

a i c f u q u e ie fez i S. A N T O N I O , ao« j^ . 
d e S e t e m b r o d r f i c a n n o d e 1 6 4 , i . 

Tuátft pkèílCíJí dl Coflti pit** ditftg,mt*. 

rM COIMBRA. ( « M < . >,mti W 
m l»f(t!ÍM V ! : ' t A é: %f A \ ! . ( < 4 v A L H O 

l»-f><!<«.r '» i «ir«»Uáde. ' . ; 

Página de rosto da obra Sermão que pregou o P. Antônio Vieira da Companhia de Jesus, na Igreja das Chagas, em a 
festa que se fez a S. Antônio, aos 14 de Setembro deste ano de 1642. Coimbra: na Impressão da Viúva de Manoel de 

Carvalho, 1672. 
Nesta monumental obra sermonária, há muitos sermões escritos em homenagem aos santos. Não 

podemos desconsiderar que, no século XVII, a temática dos santos era bélica, tendo em vista os ataques 
dos reformadores protestantes à sua devoção. Em meio à esta e a outras disputas, Vieira escreveu inúmeras 
prédicas em honra e louvor aos "heróis cristãos". 

Entre os sermões da editio princeps dedicados aos santos, os de maior número são os compostos em 
louvor a São Francisco Xavier, missionário jesuíta do século XVI. Ao todo são quinze prédicas escritas 
para comporem a oitava parte dos Sermões, publicada em 1694 e oferecida para a rainha Maria Sofia, 
segunda mulher de D. Pedro'6. Em seguida, vêm os nove sermões da série dedicada a Santo Antônio, 
pregador e missionário português, cuja devoção era extremamente popular e difusa17. Como foi dito, destas 
nove prédicas apenas uma não foi pregada, o que nos remete para a importância do santo lisboeta na obra 
sermonária vieiriana, bem como nos motiva a refletir sobre as razões que levaram o pregador a escolher 
Santo Antônio. Eis um dos desafios deste trabalho. 

No prólogo do primeiro volume dos Sermões, o jesuíta afirma que as prédicas "irão sahindo adiante, 
& á desfilada, os que estiverem mays promptos"'*. Contudo, consideramos que outros critérios também 
teriam influenciado a inserção dos sermões ao longo dos volumes. Podemos mencionar o "Sermão de 
Santo Antônio" de 1671, que versa sobre o tema da ingratidão da pátria, e que, inicialmente, seria inserido 
no terceiro tomo, teve sua publicação postergada para o duodécimo. Ou, ainda, podemos citar o caso do 
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"Sermão de Santo Antônio" que, logo após ter sido pregado, em 1642, foi publicado e circulou de forma 
avulsa a partir daquele mesmo ano; no entanto, apenas foi inserido na undécima parte dos Sermões, em 
1696. 

As duas primeiras prédicas dedicadas ao taumaturgo, publicadas na editioprinceps, mais precisamente, 
no segundo tomo, foram as pregadas em 1670 e em 1654: a primeira é um verdadeiro elogio à pátria 
portuguesa e à sua missão apostólica; a segunda, um discurso sobre o próprio trabalho missionário do 
jesuíta no Maranhão. Podemos supor que a escolha da publicação das duas prédicas num mesmo volume 
não seria apenas demandada pela prontidão em que os "papéis" se encontravam, mas também poderia ser 
pensada tendo em vista o projeto militante no qual o inaciano estaria inserido. 

Durante o processo de reescrita das prédicas para publicação, o jesuíta introduziu modificações nos 
textos, como afirmam os estudiosos da obra de Vieira. No entanto, acreditamos que o fato do pregador ter 
reelaborado os sermões para publicação na editio princeps, não invalida a investigação da circunstância de 
sua pregação, que pode ser compreendida como uma das chaves para a decifração dos panegíricos". 

No presente trabalho, consideramos que, muitas vezes, informações sobre a circunstância da pregação 
podem possibilitar uma melhor compreensão da matéria do discurso e do acento dado, em cada peça 
oratória, à figura de Santo Antônio, como podemos notar no quadro a seguir: 
Quadro Geral dos Sermões de Santo Antônio de padre Vieira - PARTE I 

Título do 
Sermão 

Sermão de Santo 
Antônio. Pregado 
na Igreja e 
dia do mesmo 
Santo, havendo 
os Holandeses 
levantado o sítio que 
tinham posto à Baía, 
assentando os seus 
Quartéis e baterias 
em frente da mesma 
igreja. 

Sermão de 
Santo Antônio. 
Pregado na festa que 
se fez ao Santo na 
Igreja das Chagas 
de Lisboa, aos 14 de 
Setembro de 1642, 
tendo-se publicado 
as Cortes para o dia 
seguinte. 

Sermão de Santo 
Antônio. Pregado 
na Dominga 
infra octavam de 
Corpus Christi 
com o Santíssimo 
Sacramento exposto, 
em São Luís do 
Maranhão no Ano 
de 1653. 

Sermão de Santo 
Antônio. Pregado na 
cidade de São Luis 
do Maranhão, no 
Ano de 1654. 

Sermão de Santo 
Antônio. Pregado 
na Dominga infra 
octavam do mesmo 
Santo no Maranhão, 
no Ano de 1657. 

Local e data 
da pregação 

Salvador (Bahia), 
Igreja de Santo 
Antônio, 1638. 

Lisboa, Igreja das 
Chagas, 14 de 
setembro de 1642. 

São Luís do 
Maranhão, 1653. 

São Luis do 
Maranhão, 1654. 

Maranhão, 1657. 

Circunstância 
da pregação 

Festa de Santo 
Antônio, dias após 
a expulsão dos 
holandeses da cidade 
de Salvador. 

Véspera da reunião 
das 2" Cortes do 
Governo Bragantino. 

Festa de Santo 
Antônio e celebração 
da Dominga infra 
octavam de Corpus 
Christi. 

Festa de Santo 
Antônio, pregado 
três dias antes de 
Vieira embarcar para 
Lisboa "a procurar o 
remédio da salvação 
dos Índios" . 

Dominga infra 
octavam da festa 
de Santo Antônio 
e celebração da 
Terceira Dominga de 
Pentecostes. 

Publicação na 
editio princeps 
dos Sermões 

Sexta Parte dos 
Sermões, 1690. 

Undécima Parte dos 
Sermões, 1696. 

Parte Duodécima 
dos Sermões, 1699. 

Segunda Parte dos 
Sermões, 1682. 

Terceira Parte dos 
Sermões, 1683. 

Tema 
Escriturai 

2 Rs 19:34 Mt 5:13 Mt 5:13-14 
Lc 14:16 

Mt 5:13 Mt 5:15 
Lc 15:8 

Matéria do 
sermão 

A defesa e vitória 
da Bahia ao 
sítio imposto 
pelos holandeses 
couberam, 
principalmente, 
a Deus e a Santo 
Antônio. 

Santo Antônio é 
Procurador dos 
Céus nas Cortes, e 
como tal proferirá 
seu parecer sobre 
a conservação do 
Reino: Vos estis sal 
teirae. 

Santo Antônio 
é a exposição e 
declaração das 
maravilhas da 
Eucaristia. 

Padre Vieira imita a 
resolução de Santo 
Antônio em Rimini: 
diante da resistência 
dos homens, muda o 
auditório e prega aos 
peixes. 

Santo Antônio é 
deparador das almas 
perdidas em dois 
vícios universais: 
a sensualidade e a 
cobiça. 
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Quadro Geral dos Sermões de Santo Antônio de padre Vieira - PARTE II 

Título do Sermão Sermão de Santo 
António. Pregado na 
cidade do Maranhão, 
em dia da Santíssima 
Trindade. 

Sermão de 
Santo Antônio. Pregado 
em Roma, na Igreja dos 
Portugueses. 

Sermão de Santo 
Antônio. 

Sermão de Santo 
Antônio. Panegírico e 
apologético, contra o 
nome, que vulgarmente 
em Roma na igreja dos 
Portugueses, se lhe dá de 
Santo Antonino. 

Local e data da 
pregação 

Cidade do Maranhão, 
[ 1 6 5 J 

Roma, na Igreja de Santo 
Antônio dos Portugueses, 
1670. 

Não foi pregado. Roma, na Igreja 
dos Portugueses, 
provavelmente entre 
1672 e 1674. 

Circunstância da 
pregação 

Festa de Santo Antônio 
e celebração do dia da 
Santíssima Trindade. 

Festa de Santo 
Antônio, por ocasião 
em que o Marquês de 
Minas, embaixador 
extraordinário de 
Portugal, fez a embaixada 
de obediência ao papa 
Clemente X. 

Festa de Santo Antônio. 

Publicação na 
editio princeps 
dos Sermões 

Undécima Parte dos 
Sermões, 1696. 

Segunda Parte dos 
Sermões, 1682. 

Parte Duodécima dos 
Sermões, 1699. 

Parte Duodécima dos 
Sermões, 1699. 

Tema Escriturai Mt 5:19 Mt 5:14 Mt 5:16 Mt 5:19 

Matéria do 
sermão 

As três Pessoas Divinas 
fizeram grande a Santo 
Antônio: o Pai lhe deu 
o poder para realizar 
milagres; o Filho a 
sabedoria para ensinar, e 
o Espírito Santo o nome 
próprio para santificar as 
almas e ser chamado o 
Santo. 

Santo Antônio foi 
verdadeiro português, 
pois cumpriu a missão 
que caberia aos lusitanos: 
ser "luz do mundo". 

Santo Antônio deixou 
Portugal para cumprir a 
missão que lhe havia sido 
determinada por Cristo: 
ser pregador universal 
do mundo. Se houvesse 
permanecido, sua luz 
não iria luzir, pois a 
inveja dos naturais não o 
permitiria. 

Contra a alcunha de 
Antonino, padre Vieira 
defende o titulo de 
Magno para Santo 
Antônio, tendo em vista 
a grandeza de suas obras 
no fazer (milagres) e no 
ensinar (pregação). 

Dessa forma, a partir de uma descrição analítica dos nove sermões da série dedicada ao taumaturgo 
lisboeta, pudemos perceber, inicialmente, que, em cada prédica, Antônio Vieira concede um acento à figura 
de Santo Antônio, tendo em vista, muitas vezes, a circunstância da pregação e da publicação dos sermões. 
No "Sermão de Santo Antônio", pronunciado em 13 de junho de 1638, dias após a expulsão dos holandeses 
da Bahia, o pregador se propõe a demonstrar que a vitória e a defesa da cidade de Salvador couberam, 
principalmente, a Deus e a Santo Antônio. Portanto, nesta prédica, o santo emerge, sobretudo, como protetor 
dos portugueses na luta contra os batavos, sendo designado como "nosso divino defensor". Já no "Sermão 
de Santo Antônio" de 1642, pronunciado na véspera da Convocação das 2as Cortes do governo bragantino, 
que tinham por fim "remediar" as finanças do Reino, o pregador afirma ser Santo Antônio "Procurador dos 
Céus nas Cortes do Reino", condição esta que lhe possibilitaria dizer seu parecer sobre a conservação de 
Portugal, a qual naquele momento residiria na cessão estratégica dos privilégios e isenções da nobreza e do 
clero no tocante à matéria tributária. 

Por fim, estabelecemos comparações entre passagens dos sermões e de narrativas hagiográficas 
antonianas medievais e modernas, a fim de demonstrar que, ao apropriar-se destas, Vieira ressignifica a 
figura do santo lisboeta. A análise se centra no estudo da articulação, feita por Vieira, entre o apostolado de 
Santo Antônio e a missão universal portuguesa, como também na investigação da produção da semelhança 
entre o jesuíta e o santo. 

A parte as suas diferenças, as legendas medievais antonianas irão celebrar, sobretudo, a imagem do 
santo como pregador missionário. A militância de Santo Antônio, para propagar a fé católica, consta mesmo 
da Bula da Canonização, de 11 de junho de 1232, como virtude decisiva para sua santificação20. 

Nos sermões que dedicou ao taumaturgo, padre Vieira também rememora, particularmente, o pregador 
missionário que, com a eficácia de suas palavras, conseguia reduzir os ouvintes "mais obstinados". As 
pregações antonianas são mencionadas em todos os sermões da série dedicada ao frade menor, nos quais 
Santo Antônio emerge como exemplum de pregador cristão21. 

Cabe lembrar que os religiosos da Companhia de Jesus eram chamados "soldados de Cristo", que 
deveriam combater em defesa e para a propagação da fé católica. Em Vieira, a militância de Santo Antônio 
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é celebrada, ele é "candeia acesa cora que a Igreja militante na terra depara as almas perdidas". 
A atividade missionária era essencial para a Igreja militante proposta por Santo Inácio22. De acordo com 

Beatriz Catão, diferente das ordens monacais, a ordem inaciana se caracterizou pela vontade de "estar no 
mundo"23.0 crítico literário Alcir Pécora também ressalta que há, nas prédicas vieirianas, um deslocamento 
da trajetória ascética dos santos para a afirmação da "vontade santificada", a qual poderia ser exercida no 
século24. 

Podemos perceber este deslocamento, entre outros aspectos, quando notamos, na série que Vieira 
dedicou ao taumaturgo lisboeta, não ser o ascetismo virtude recorrente nos discursos. Com exceção do 
"Sermão de Santo Antônio", pregado em 1642, não há ênfase, por exemplo, à prática de mortificações 
realizadas pelo frade menor, nas prédicas ora analisadas25. Enquanto nas narrativas hagiográficas consultadas, 
embora com diferentes nuanças, há destaque para as descrições de mortificações e jejuns praticados por frei 
Antônio. 

Há, portanto, nas prédicas que padre Vieira dedicou ao taumaturgo, um acento no seu oficio apostólico, 
isto é, na sua atuação no século. Ao mesmo tempo, nestes discursos as pregações do frade menor são 
permeadas por maravilhas. Nesse sentido, podemos dizer que os Sermões de Santo Antônio do jesuíta se 
vinculam à tradição das legendas medievais Rigaldina e Benignitas, que introduziram milagres e outros 
relatos maravilhosos em meio à narrativa da "vida" de frei Antônio, transformando-o em imagem dos 
apóstolos de Jesus que, segundo a tradição bíblica, tinham suas pregações confirmadas por milagres26. 

Contudo, observamos que nos sermões ora analisados e na hagiografia portuguesa seiscentista 
intitulada Agiologio Lusitano27, há uma articulação entre a virtude apostólica e a identidade de português 
do santo. Esta articulação não se encontra nas legendas medievais consultadas e no Fios Sanctorum de 
Diogo do Rosário28, nos quais o apostolado de Antônio se vincula com seu ingresso na ordem franciscana. 
Cabe ressaltar que, nas legendas e no Fios Sanctorum, não se destaca que o frade menor era português. 
Excetuando-se a afirmação do local do seu nascimento e da descrição do período que viveu em Lisboa e 
Coimbra como Cónego Regrante, no mais não há ênfase nenhuma no seu vínculo com Portugal. 

No entanto, nas prédicas vieirianas dedicadas a Santo Antônio e no Agiologio Lusitano, o taumaturgo é 
celebrado como "filho ilustre de Lisboa e Portugal". Nestes discursos, trata-se de louvar o "santo português". 
Com exceção dos sermões de 1638 e 1657, quando Vieira se refere ao frade menor apenas como "nosso 
santo", nas prédicas da série ele é dito português29. 

A articulação entre ser português e missionário nos remete para a ampla circulação de idéias milenaristas, 
sebastianistas e messiânicas em meio à Restauração Bragantina e mesmo anteriormente, durante o domínio 
filipino em Portugal30. Estas idéias projetavam no reino lusitano a missão de instaurar o reino de Cristo na 
terra31. 

Antônio Vieira foi o mais importante formulador do mito do Quinto Império no Seiscentos32. Os textos 
proféticos mais conhecidos do jesuíta se concentram, diferentemente, na idéia de uma monarquia universal 
cristã sob o duplo comando do Papa e do príncipe português, capaz de destruir o turco e reduzir o conjunto 
dos povos à "religião verdadeira"33. Para a instauração deste Império, a ação dos pregadores evangélicos 
seria decisiva, pois caberia a eles o papel de converter os povos. A partir desta perspectiva, podemos melhor 
compreender a figura de Santo Antônio nas prédicas do jesuíta. 

Portanto, nos Sermões de Santo Antônio de padre Vieira, à parte as suas diferenças, há sobretudo uma 
articulação entre a faceta apostólica do frade menor e a missão universal de Portugal. Nesse sentido, a 
memória do santo informa as construções do jesuíta acerca da missão apostólica dos lusitanos, ao mesmo 
tempo em que atualiza ao auditório e ao leitor a missão que teria sido delegada aos portugueses. 

Produzindo esta articulação, o jesuíta, muitas vezes, projeta aspectos da espiritualidade inaciana à 
vida do pregador franciscano34. Para Vieira, o expansionismo lusitano com o fim de cristianizar os povos 
seria modelado pela Companhia de Jesus35. Dentro dessa perspectiva, para que o "destino português" se 
efetivasse, seria fundamental, por um lado, a aliança entre Monarquia portuguesa e Igreja e, por outro, a 
participação dos pregadores evangélicos, sobretudo dos inacianos, na conversão dos povos à fé católica. 

A consideração acima nos remete a outro efeito fundamental dos panegíricos analisados neste trabalho, 
qual seja: a homonímia, a identidade como português, o ofício de pregador e, muitas vezes, a circunstância da 
pregação e da publicação dos sermões permitem a Vieira fazer coincidir a narrativa hagiográfica antoniana e 
acontecimentos de sua vida, em outras palavras, permitem ao jesuíta construir discursos auto-referentes36. 

No Sermão de Santo Antônio, de 1654, Vieira pregou a partir de um caso recolhido do anedotário 
do frade menor: A pregação aos Peixes, em Rimini. Na prédica, o jesuíta se apropria daquela "maravilha" 
e diz que imitará a resolução do santo: resolve pregar aos peixes diante da resistência dos moradores do 
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Maranhão às suas palavras, mais especificamente diante das negativas dos colonos em face às iniciativas 
jesuíticas quanto à regularização do trabalho indígena37. 

Ao longo do discurso, o jesuíta produz a semelhança com Santo Antônio tendo em vista a circunstância 
da pregação: ao tentar ensinar a doutrina cristã, o franciscano enfrentou a resistência dos "hereges" de 
"Arímino", assim como Vieira encontra a resistência dos moradores do Maranhão. Além da circunstância 
da pregação, o jesuíta recorre à homonímia, à antonomásia — pregador — e à identidade como português 
para transformar o santo em figura auto-referente, visando modificar os ânimos do auditório38. 

É interessante destacar que, no segundo "Sermão de Santo Antônio" pregado em Roma, o jesuíta 
pondera sobre a decisão do taumaturgo de pregar aos peixes como documento para os pregadores evangélicos 
diante da resistência dos ouvintes. Podemos supor que padre Vieira poderia também estar se referindo à 
sua própria resolução no Maranhão: como o "santo menor", não abandonou o púlpito e perseverou na sua 
missão39. 

Para o inaciano, as missões jesuíticas representavam a retomada do destino de Portugal de promover 
a expansão de seu Império e a conversão universal da gentilidade. Os "remédios" propostos pelo pregador 
para solucionar o problema do gentio na América lusitana pressupunham privilégios para os jesuítas na 
condução dos "negócios dos índios". Em Vieira, há um reforço do papel missionário da Companhia de 
Jesus no cumprimento do plano salvífico da Providência na história40. 

Dessa forma, podemos perceber como o "Sermão de Santo Antônio" de 1670 trata da missão apostólica 
dos portugueses, dos pregadores evangélicos, particularmente dos inacianos e, por conseguinte, do próprio 
Vieira, como jesuíta e português41. 

Portanto, nos Sermões de Santo Antônio, de padre Vieira, o exemplam "fala" e se confunde como 
falante com o auditório e o pregador. Dentro dessa perspectiva, Santo Antônio significa a possibilidade 
humana de união com o divino e, conseqüentemente, significa a possibilidade de os portugueses cumprirem 
sua missão de "alumiar o mundo" ao mobilizarem sua vontade em direção a Deus. 

1 O autor afirma que a especificidade de Trento reside na "vigorosa ordenação e sistematização do catolicismo e [n]a decidida vontade de 
implantar esta unidade." KARNAL, Leandro. Teatro da fé : representação religiosa no Brasil e no México do século XVI. São Paulo: Hucitec, 
1998, p. 56. 

2"Toda a superstição pois na invocação dos Santos, veneração das Relíquias, e sagrado uso das Imagens seja extincta; todo o lucro sórdido 
desterrado; toda a lascívia evitada: de modo que as Imagens não sejam pintadas com formosura dissoluta, e que os homens naõ abusem da 
celebração dos Santos, e visita das Relíquias, para glotonerias, e embriaguezes: como se os dias festivos empregados em luxo, e lascívia fossem em 
honra dos Santos. Em fim ponhaõ os Bispos nesta matéria tanto cuidado, que nada se veja desordenado, transformado, ou posto em confusão, nada 
profano, nada deshonesto appareça, pois a casa de Deos só convém a santidade." O Sacrossanto e ecumênico Concilio de Trento. Lisboa: Oficina 
de Antonio Rodrigues Galhardo, 1808, Tomo 2, pp. 355-357. 

3 Podemos perceber esta ênfase no trecho a seguir:"...e que também de todas as sagradas Imagens se recebe grande fructo, não só porque se 
manifestão ao povo os benefícios, e mercês, que Christo lhes concede, mas também por que se expõem aos olhos dos Fiéis os milagres, que Deos 
obra pelos Santos, e seus saudáveis exemplos: para que estes dem graças a Deos, ordenem a sua vida, e costumes a imitação dos Santos, e se excitem 
a adorar, e amar a Deos, e exercitar a piedade." Ibidem., p. 355. 

4 Vida dos Santos, de Butler. Edição completa organizada, revisada e ampliada por Herbert J. Thurston, S. J. e Donald Attwater. Petrópolis: 
Vozes, 1989, volume VI, p. 133. 

5 Com relação ao relato da vida de um santo, Certeau afirma que se trata daquilo que é "preciso ler" (legendum) no tempo de sua celebração: 
"O uso da hagiografia corresponde ao seu conteúdo. Na leitura, é o lazer distinto do trabalho. Para ser lida durante as refeições, ou quando os 
monges se recreiam. Durante o ano intervém nos dias de festas. É contada nos lugares de peregrinação e ouvida nas horas livres.". CERTEAU, 
Michel de. Uma variante: a edificação hagio-gráfica. In: A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1982, p. 270. 

6 Em comemoração ao "8o Centenário do Nascimento" do padre franciscano, foram traduzidas para o português e publicadas diversas fontes 
hagiográficas antonianas dos séculos XIII e XIV, a saber: Bula da Canonização de 11 de junho de 1232; Vida Primeira de Santo António também 
denominada Legenda Assídua, por um frade anônimo da ordem dos menores (c. 1232); Oficio Rítmico de Santo António por Frei Juliano de Espira 
da Ordem dos Menores (c. 1235); Vida de Santo António Confessor ou Vida Segunda por Frei Juliano de Espira da Ordem dos Menores (c. 1235); 
Diálogo sobre as Gestas de Santo António por um Frade Menor anônimo (1245-1246); Legenda de Santo António intitulada "Benignitas " redigida 
por João Peckham da Ordem dos Menores (c. 1280); Legenda Raimondina atribuída a Frei Pedro Raymond de Saint-Romain (pouco depois de 
1293); Legenda Rigaldina por Frei João Rigauld, OFM (fim séc. XlII/início séc. XIV); Livro dos Milagres ou Florinhas de Santo António de 
Lisboa. No presente trabalho, recorremos à esta edição para investigarmos as legendas antonianas medievais. Santo António de Lisboa. Biografias 
- Sermões. Braga: Editorial Franciscana, 1998. 3 volumes. 

7 É importante destacar que os panegíricos de santos, em geral, são pronunciados nas festas dos santos. Mas também há exceções; por 
exemplo, podemos citar uma prédica referida por João Francisco Marques, o "Sermão de Santo Antônio" de Fr. Antônio de Tomar, pregado em 
Lisboa, a 18 de setembro de 1628, em agradecimento por um prodígio atribuído ao taumaturgo, mais especificamente "em memória do milagre 
do Rayo que cahio na rua dos Cónegos desta cidade no anno de 1624". Ou ainda, podemos citar o "Sermão de Santo Antônio" de padre Vieira, 
pregado na Igreja das Chagas, em Lisboa, a 14 de setembro de 1642, na véspera da Convocação das Cortes do reino. MARQUES, João Francisco. 
Santo António na Parenética Seiscentista Portuguesa. CONGRESSO INTERNACIONAL PENSAMENTO E TESTEMUNHO. 8o Centenário do 
Nascimento de Santo Antônio. Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa - Família Franciscana Portuguesa, 1996, volume II, p. 856. 

8 Missal Quotidiano e Vesperal. Por Dom Gaspar Lefebvre, Beneditino da Abadia de Santo André, [s.l.], [s.n.], 1955, p, 1418. 
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9 Mt 5 13:19 ["Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tomar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado 
fora e pisado pelos homens. "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. 15Nem se acende uma lâmpada 
e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. "Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante 
dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. "Não penseis que vim revogara lei ou os Profetas. 
Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento, l8porque em verdade vos digo que, até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um 
só i, uma só vírgula da Lei, sem que tudo seja realizado. "Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens 
a fazerem o mesmo, será chamado o menor no Reino dos Céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no Reino 
dos Céus.] 

10 Missa/ Quotidiano e Vesperal, p. 1147. 

" 2 R 19:34 [Protegerei esta cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e a meu servo Davi.] 
12 Lc 14:16 [Mas ele respondeu: "Um homem dava um grande jantar e convidou a muitos".] 
13 Lcl5:8 [Ou qual a mulher que, tendo dez dracmas e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até 

encontrá-la.] 
14 AZEVEDO, João Lúcio de. História de Antonio Vieira. 2.ed. Lisboa: Clássica, 1931, Tomo 2, p. 117-118. 
15 De acordo com João Francisco Marques: "Daí que as 204 peças oratórias, que acabaram por ver a impressão e se encontram reunidas 

nos quinze tomos desta edição princeps, estariam longe de corresponder como é óbvio, à sua efectiva produção parenética, a maioria perdida na 

oralidade, e em apontamentos escritos irrecuperávies." MARQUES, João Francisco. A cronologia da pregação de Vieira. In: MENDES, Margarida 
Vieira; PIRES, Maria Lucília Gonçalves; MIRANDA, José da Costa. Vieira escritor. Lisboa: Edições Cosmos, 1997, p. 121. 

16 Sobre os sermões de padre Vieira dedicados a São Francisco Xavier, ver: LIMA, Luís Felipe Silvério. Padre Vieira : sonhos proféticos, 
profecias oníricas. O tempo de Quinto Império nos Sermões de Xavier Dormindo. (Dissertação de mestrado). São Paulo, FFLCH-USP, 2000. 

17 Padre Vieira também produziu sermões para São Roque, São Francisco, Santo Inácio, Santa Teresa, Santa Catarina, Santa Bárbara, São 
Pedro, São João Batista, São José, São Gonçalo, São Pedro Nolasco, Rainha Santa Isabel, Santo Estevão, entre outros. Todos em menor número que 
os produzidos para São Francisco Xavier e Santo Antônio. Pregou, ainda, muitos sermões em homenagem às diversas invocações de Nossa Senhora, 
que aqui não são mencionados, pois a Virgem Maria, de acordo com a ortodoxia romana, não pertence à categoria dos santos, está acima deles. 

18 VIEIRA, António. Sermões do Padre António Vieira. (Reprodução facsimilada da edição de 1679). São Paulo: Editora Anchietana, 1943, 
Volume I, "Leitor", s.n. 

19 Na obra A Arte de Morrer, que reúne os Sermões da Quarta-feira de Cinzas de padre Vieira, Alcir Pécora afirma: "Nas circunstâncias, 
justamente, os grandes pregadores do século XVII vão buscar as figuras de base para seus ornatos dialéticos: nelas vão colher as suas melhores 
flores para lançá-las, de volta, entretecidas firmemente, como redes, ao mar vasto e rebelde de seus ouvintes. E parte do decorum do sermão, 
portanto, adaptar-se à ocasião para modificá-la segundo a Ordem superior a ela, de modo a atualizar a palavra divina e mover de maneira eficaz o 
seu auditório." PÉCORA, Alcir. "A arte de morrer, segundo Vieira". In: VIEIRA, Antônio. A arte de morrer : os sermões da Quarta-feira de Cinzas 
de Antônio Vieira. Concepção e organização, prefácio, notas e cotejo com a editio princeps por Alcir Pécora. São Paulo: Nova Alexandria, 1994 
a, pp. 12-13. 

20 De acordo com o documento o principal mérito de frei Antônio residiria na sua atuação para propagar a fé católica: "É que em nossos dias, 
para confirmação da fé católica e confusão da maldade herética, Deus visivelmente renova seus sinais e emprega com poder as maravilhas, fazendo 
brilhar por meio de milagres aqueles que robusteceram a fé católica com o ardor das suas convicções, com a eloquência da sua palavra e o exemplo 
da sua virtude". Bula da Canonização (11 de junho de 1232). In: Santo António de Lisboa, 1998, volume I, p. 24. 

21 Nos Sermões de Santo António de padre Vieira, as pregações do frade menor são vistas como documentos para os demais "pregadores 
da palavra de Deus", como podemos perceber neste trecho do "Sermão de Santo Antônio", pregado no Maranhão em dia da Santíssima Trindade: 
"Quando pregava, não cantava, e quando cantava, não pregava; porque a língua de Santo Antônio não era dos pregadores que cantam quando 
pregam. Isto de pregar cantando, é um vício e abuso, que se têm introduzido nos púlpitos, frouxo, fraco, e frio, e quase morto; sem força, sem 
eficácia, sem energia, sem alma; contra toda a retórica, contra toda a razão, contra toda a arte, contra toda a natureza, e contra a mesma Graça. O 
pregar não é outra cousa que falar mais alto. Pregar cantando é muito bom para adormentar os ouvidos, e conciliar sono, por onde ainda os que mais 
cabeceiam, dormem ao tom do sermão. As vozes do pregador hão-de ser como as caixas e trombetas da guerra, que espertam, animam, e tocam à 
alma, como eram as de Santo António; por isso todos o ouviam com uma atenção tão vigilante e tão viva, que nem pestanejar podiam, quanto mais 
dormir." VIEIRA, António. Sermões. Prefaciados e revistos pelo rev. padre Gonçalo Alves. Porto: Lello & Irmão, 1993, volume III, p. 201. 

22 Cabe destacar que, em termos teológicos, a Igreja se divide em: Militante, que está na terra; Padecente, no purgatório; e Triunfante, no 
céu. 

23 SANTOS, Beatriz Catão Cruz. O Pináculo do Temp(l)o. O Sermão de Padre Antônio Vieira e o Maranhão do Século XVII. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 1997, p. 25. É importante lembrar que as ordens mendicantes também propõem esta atuação no mundo. 

2 4PÉC0RA, Alcir. O teatro do sacramento. São Paulo; Campinas: Edusp; Editora da UNICAMP, 1994 b, p. 87. 
2 5 Estamos nos referindo ao seguinte trecho do "Sermão de Santo Antônio" de 1642: "Finalmente, se a última propriedade do sal é conseguir 

o seu fim desfazendo-se: quem mais bizarra e animosamente, que Santo António, se tiranizou a si mesmo, desfazendo-se com penitências, com 
jejuns, com asperezas, com estudos, com caminhos, com trabalhos padecidos constante e fervorosamente por Deus; até que em trinta e seis anos 
de idade (sendo robusto por natureza) deixou de ser temporalmente ao corpo, para ser por toda a eternidade à alma, aonde vive, e viverá sem fim?" 
VIEIRA, op. cit., p. 174. 

26 A Legenda Rigaldina recebe esta denominação devido ao nome do frade menor a quem é atribuída: Frei João de Rigauld, da província 
minorítica da Aquitânia, que a teria escrito entre os anos de 1298 e 1317. Já a Legenda Benignitas, assim chamada devido à primeira palavra latina 
do texto, tem provocado grandes polêmicas em tomo de sua datação c "autoria". Vergílio Gamboso inclina-se para a hipótese de que teria sido 
escrita por Frei João Peckham por decisão do Capítulo Geral de Pádua, no Pentecostes de 1276, enquanto Léon de Kerval defende que teria sido 
escrita no século XIV. Francisco da Gama Caeiro afirma que a Legenda data de 1316 e teria sido composta por um frade menor italiano anônimo. 
REMA. Frei Henrique Pinto, OFM. Introdução (Legenda Benignitas). In: Santo António de Lisboa, 1998, volume 11. p. 13. CAEIRO, Francisco da 
Gama. Santo António de Lisboa : introdução ao estudo da obra antoniana. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1995, volume I, p. 144. 

2 7 Trata-se da obra Agiológio Lusitano dos sánelos e varoens i¡lustres em virtude do reino de Portugal, e suas conquistas, que se refere, como 
o próprio título sugere, à vida e aos feitos heróicos de figuras do império lusitano. A obra se divide em quatro volumes. Os três primeiros tomos 
são de autoria de Jorge Cardoso (1606-1669), clérigo secular lisboeta, licenciado em teologia pela Universidade de Coimbra, e foram publicados, 
respectivamente, nos anos de 1652, 1659 e 1666. É importante salientar o contexto em que foram publicados os três primeiros volumes da obra, qual 
seja durante o período de consolidação da Restauração Bragantina. O último tomo é de D. Antônio Caetano de Sousa (1674-1759), clérigo regular 
teatino, também nascido cm Lisboa, que se propôs a continuar o plano da obra de Cardoso, mas apenas publicou este volume em 1744. Na presente 
pesquisa, trabalhamos com o tomo terceiro da obra. SILVA, Innoccncio Francisco da. Diccionario Bibliographico Portuguez. Lisboa: Imprensa 
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Nacional, 1860, Tomo IV, pp. 163-164. Diccionario Bibiiographico Portuguez. I" ed. Lisboa: Imprensa Nacional, 1924, Tomo I, pp. 101-103. 
2 S Consultamos a obra Fios Sanctorwn das Vidas e Obras Insignes dos Sanctos. Com muitos Sermões & praticas espirituaes, que servem 

para muitas Festas do anno do dominicano F. Diogo do Rosário, natural de Évora, morto em 1580. Trata-se da terceira edição impressa no ano de 
1590. Innocencio menciona várias reedições daquele livro ao longo dos séculos XVI, XVII e uma vez no XVIII, o que aponta sua ampla divulgação 
e circulação. A obra reúne compilações de vidas de santos e outros textos referentes a celebrações do calendário litúrgico católico, dispostos ao 
longo dos meses do ano, tendo em vista suas datas comemorativas. Podemos supor que tal obra poderia também ser utilizada por pregadores para 
a produção de sermões comemorativos das datas litúrgicas. Diccionario Bibiiographico Portuguez. 2" ed. Lisboa, Imprensa Nacional, 1926, Tomo 
II, p. 174. 

2 9 No "Sermão de Santo Antônio", pregado em Roma no ano de 1670, Vieira assim declara a matéria do discurso: "Para louvor, pois, do santo 
português, e para honra e doutrina dos Portugueses que o celebramos, reduzindo estes dous intentos a um só assunto, e fundando tudo nas palavras 
do Evangelho: Vos estis lux mundi, será o argumento do meu discurso este: Que Santo António foi luz do mundo, porque foi verdadeiro português; 
e que foi verdadeiro português, porque foi luz do mundo." VIEIRA (1993), p. 65. 

30 Devido à uma crise de sucessão dinástica, causada pela morte de D. Sebastião no norte da África, o reino português perdeu sua autonomia 
e foi governado pelo rei de Espanha entre os anos de 1580 e 1640. Após 60 anos de domínio filipino, Portugal recuperou sua autonomia, num 
movimento conhecido como Restauração Bragantina, pois a coroa foi entregue para a casa de Bragança, assumindo o governo D. João IV. Contudo, 
a Espanha não aceitou perder o reino português; desta forma, tem início uma guerra entre as duas nações ibéricas que perduraria até 1668, quando 
viria a ser assinado um tratado de paz. 

31 No livro A parenética portuguesa e a Restauração (1640-1668), João Francisco Marques busca investigar como os pregadores portugueses 
atuaram em face à Restauração Bragantina. Para tanto, o autor analisa um conjunto de sermões que tematizaram a autonomia política portuguesa, 
cabendo ao padre Vieira um lugar de destaque na produção desta "oratória restauracionista". Ao longo de sua obra, o autor procura demonstrar como 
este sermonário foi decisivo para a defesa e consolidação da aclamação de 1640, dada a própria importância que o púlpito desempenhava naquele 
momento histórico. Por outro lado, Marques ressalta que o discurso restauracionista estava assentado em dois pilares: na legitimidade jurídica 
da revolta e na crença no destino coletivo do reino lusitano em instaurar o reino de Cristo na terra. MARQUES, João Francisco. A Parenética 
Portuguesa e a Restauração 1640-1668 : a Revolta e a mentalidade. Porto: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1989. 2 volumes. 

3 2 PÉCORA (1994b), p. 40. 
33 Ibidem, pp. 52-53. 
34 A este respeito, considero interessante retomar o "Sermão de Santo Antônio" de 1670, pregado em Roma. No trecho a seguir, padre 

Vieira trata da mudança de ordem religiosa do santo lisboeta. Frei Antônio, que pertencia à ordem de Santo Agostinho, torna-se um frade menor. 
No discurso de Vieira, esta mudança teria ocorrido porque o taumaturgo era português e resoluto a "alumiar o mundo": "E como entre todos os 
patriarcas, entre todos os generais da Igreja militante, só Francisco levava diante a bandeira das Cinco Chagas, só debaixo desta bandeira se devia 
alistar António como português, e como luz do mundo: como português, para seguir as sagradas Quinas: como luz do mundo, para alumiar com elas 
os infiéis." É interessante notar a forma como o jesuíta se refere aos santos franciscanos Antônio e Francisco. Em suas palavras, predomina um tom 
bélico e militar que nos remete aos princípios da Companhia de Jesus. VIEIRA (1993), p. 69. 

3 5 PÉCORA, Alcir. Vieira, o índio e o corpo místico. In: NOVAES, Adauto (org.). Tempo e História. São Paulo: Companhia das Letras, 
1992, p. 440. 

3 6 De acordo com Margarida Vieira Mendes, é sobretudo nos sermões consagrados aos santos que padre Vieira irá construir discursos 
auto-referentes. A autora afirma que, principalmente nestes panegíricos, há, muita vezes, uma articulação entre a narrativa hagiográfica e os 
acontecimentos em jogo na vida do jesuíta no momento da pregação ou da reelaboração dos sermões para a publicação. No seu livro sobre a obra 
sermonária vieiriana, Maragarida dedicou uma parte a este estudo, no qual analisou, entre os "Sermões de Santo Antônio", os de 1654 e 1671. Sobre 
o tema ver Os equívocos referenciais. In: MENDES, Margarida Vieira. A oratória barroca de Vieira. Lisboa: Caminho, 1989, pp. 253-293. 

3 7 Padre Vieira chegou ao Maranhão em 1653, integrando a missão jesuítica do Maranhão e Grão-Pará, onde encontrou grandes resistências 
dos colonos quanto às suas propostas relativas ao tratamento do gentio. Em 1654, partiu para Lisboa em busca do apoio real para regularizar o 
trabalho indígena e assegurar privilégios dos jesuítas no governo temporal e espiritual dos índios. Em 1655, retornou para a América, munido de 
uma provisão régia determinando várias medidas favoráveis aos jesuítas e aos índios. Contudo, os conflitos entre os colonos e os jesuítas, em tomo 
principalmente da questão do cativeiro indígena, se agravaram ao longo dos anos e culminaram com a revolta dos moradores do Maranhão e Grão-
Pará, acarretando a expulsão de padre Vieira, juntamente com outros jesuítas, em 1661. 

3 8 O trecho a seguir, retirado do "Sermão de Santo Antônio" de 1654, é exemplar para demonstrar a produção da semelhança: "Mas ponde os 
olhos em António vosso pregador, e vereis nele o mais puro exemplar da candura, da sinceridade, e da verdade, onde nunca houve dolo, fingimento, 
ou engano. E sabei também, que para haver tudo isso em cada um de nós, bastava antigamente ser português, não era necessário ser santo " VIEIRA, 
1993, p. 281. 

3 9 Nas palavras do pregador: "O mesmo sucedeu a Santo António com os hereges, cuja vaidade e soberba não só fazia pouco caso de sua 
doutrina, mas se retirava e fugia de a ouvir. E que faria António neste caso? Far-se-ia também invisível? Não o sofria seu zelo. Vai-se diante dos 
mesmos hereges à ribeira do mar: chama em voz alta aos peixes (...)" Ibidem, p. 139. 

4 0 Sobre esta discussão ver: PÉCORA (1992). 
4 1 No "Sermão de Santo Antônio", de 1670, o pregador afirma: "E se António era luz do mundo, como não havia de sair da pátria? Este foi 

o segundo movimento. Saiu como luz do mundo e saiu como português. Sem sair ninguém pode ser grande: Egredere de terra tua, etfaciam te in 
gentem magnam: disse Deus ao Pai da Fé. Saiu para ser grande, e porque era grande, saiu. (...) Assim o fez o grande espírito de António, e assim 
era obrigado a o fazer, porque nasceu português." VIEIRA, p. 72. 


